
     
 

   
 

  
 

              
       

 
            

      
 

            
 
 
 

 
 

              
  

 
    

 
             

     
 
 
 

   
 

         
 

            
     

 
           

 
            

  
 

     

 ةھجومال ئدابموال روستدوال ةلودال :لواأل بابال

 روستدوال ةلودال :لواأل لصفال

 ةلودال ةعیطب

 اھفی ددعتت ةیزكمر الةطیارقمدی ةلدو ىوھ ة،داسی تذا ةلتقمس ةلدو نادوسال ةیروھجم )١( ـ١
 .نایدألوا قاعرألوا رصانعال اھفی شیاعتوت تاغلوال تافاثقال

 قوبحق ءاتقرالوا ةاواسملوا ةلادعال ىعل سسؤُوت ،ةینانساإل ةماركال ةیقروت مراحتبا ةلودال مزتلت )٢(

.ةیبزحال ةیددعتال حتیوت ةیساساأل ھتایروح ناسناإل 


.ماھوإل قفاووت ةقو ردمص تافاثقوال نایداأل ھفی نوتك عمجا دحوا نوط نادوسال )٣( 


ةادیسال 


بوجن ةیتابذ لالإخ ندو نوناقوال روستدال اھذ صصولن ًاقطب ةلودال اھسرامُوت بعشلل ةدایسال ـ٢ 

.تایالووال نادوسال 


يلاقتناال يموقال روستدال ةیمكحا 


بونلج يلاقتناال روتسدال ھمع قفاوتوی ،دالبلل ىلاألع نوناقال ھو يلاقتناال يموقال روتسدال ـ٣ 

.نیناوقال عیموج تایالوال ریتاسود نادوسال 


ورتسدلل ةیساساأل ئادبمال 


ـ:ابھدشرتسوی ةیلاالت ئدابمالىعل روستدالاھذ سسؤُیـ٤ 


ياطرقمیدال مكحوال نوناقال محك ةداوسی ھبعلش ةرُحال دةاراإل ىعل نادوسال ةدوح سسؤُت )أ( 

،ةلادعلوا مارحتالوا ةاواسملوا ةلءاسملوا يزكرمالال 


،ياندوسال بعشلل ماھلإلوا ةینوعمال ةوقال ردمص ھي فارعألوا دیلاقتوال تادتقمعوال نایداأل )ب( 


ھاللغاست زویج وال ،ميوقال كسامالت ساأس ھو ينادوسال بعشلل يعامجتالوا يفاقثال عونالت )ج( 

،ةقرفال ثادإلح 
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 ءاتفتساال یقطر عن سرامُت يالت ھتداروإ بعشال ةادسی من ھتایالحوص مكحال ةطسل دمتسُت )د(
 اھددیح يتال نسال غبل نلم معا يسر عارتاق في ىرجُت يتال ةیرودلوا ةرشابمال ةرُحال تاابختنالوا
 .نوناقال

 عیرتشال رادمص

 يموقال يوستمال ىعل نسُت يتال تاعیرـشتلل ًاردمص عامجإلوا ةیمسالاإل ةعیرـشال نوتك )١( ـ٥
 .نادوسال لاشم تایوال ىعل بقطُوت

 في خذأت يتال ةینیدال ھتادقتومع هدالیوتق ينادوسال بعشال فارعوأ میوق يبعشال قفاوتال نویك )٢(
 ىعل بقطُوت ،يموقال يوستمال ىعل نسُت يتال تاعیرتشلل ًاردمص ،نادوسال في عونالت رابتعاال
 .ھتایوال أو نادوسال بوجن

 زویج ،ًایفرُع أو ًادینی هردمص نوكوی ،نسُی قد أو ،ًایلحا بھ لومعم ميقو عیرتش دووج ةلحا في )٣(
 ال أو نیدال كذل اھناسك بالغقتنیع اليتال ،نادوسال بوجن ةلحا في )أ ) (١(٦٢ ةداملل ًاقوف ،ةیالولل
 ـ: أن فرعال كذل نوسرایم

 ةیالوال ناسك ندی مئتال ةیالوال كتل في تاسسمؤ ئشین أو تاسرامبم حمیس ًاعیرتش نتس )أ(
 أو ،مفھارعوأ

 أو سلجمال كذل في نیلثممال عیجم يلثُثةطاسبو ھتزاإلج تایالوال سلمج يإل عیرتشال لتحی )ب(
 .مةئالمال ةلیدالب تاسسؤمال ھجبوبم أتنش يمقو عیرتش نلس تاءارإج ردتیب

 ةینیدال قوقحال

 ـ:ةیلاالت ةینیدال قوقحال ةلودال مرتحت ـ٦

 ا،ھعلی ةظفاحموال ضراغاألكلتل نكاأمءانشوإ د،قتمع أوندی أيرئاعلشًاقوف عمجتلوا ةدابعال )أ(

 ،ةبسانمال ةینانسإلوا ةییرخال تاسسؤمال نووص ءاإنش )ب(

 ةمزالال داوموال تاوداأل لامعتسوا ةزایوح عنوص ةلوقنموال ةتباثال لاوماأل ةزایوح كلتم )ج(
 ،دتقمع أو ندی أي تاعاد أو سقوطبةقلعتمال

 ،ةینیدال تاعبوطمال عیزووت رادصوإ ةباكت )د(
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 ،ضراغاألهذلھةبسانمالنكاماأل فيدتقعمال أونیدالسیرتد )ھـ(

 تاسسؤمال أو دارفاأل من يرأخ تامھامس أي أو ةیوعطال ةیلامال تامھاسمال مستالوا ابطقتاس )و(
 ،ةماعال أو ةاصخال

 تیاضمقت ھلبطتت امبحس نیبسانمال نیینیدال ءامزعال الفختاس أو ابختان أو نییتع أو بیرتد )ز(

،دقتمع أو ندی أي رییاعوم 


،ةینیدال دئاقعلل ًاقوف تابسانموال دایعألوا التطعال اةعامر )ح( 


.يملاعوال يلحمال نییوتسمال ىعل ةدیقعلوا نیدال رموأب قلعیت امفی تاعامجلوا دارفألبا لاصتاال )ط( 


ةنسیجلوا ةناطومال 


.نیینادوسال للك تابجاووال ةیواستمال قوقحال ساأس ةاطنومال نوتك )١( ـ٧ 


.ةانیدوسال ةنطاوموال ةجنسیلبا عتمتال في صقتین ال حق ينادسو أب أو أم من دولمو كلل )٢( 


.نونابق إال سلتجنبا اھبتساك نعم ةسینجال عنز زویج وال ،سنجتوال ةطناومال نوناقال مظین )٣( 


.نوناقال مھظین امبحس خرآدبل ةجنسی بتسیك أن ينادسو ألي زویج )٤( 


ةغلال 


.اھیتقروت اھرویطوت اھماراحت بیج ةیمقو تاُلغ ةانیدوسال ةیلصاأل تاغلُال عیجم (١( ـ٨ 


.نادوسال في ًاراشتان عسواأل ةیموقال ةغلال ھي ةیبرعال )٢( 


نیتیمسرال نتیغلال ،ةیزیلنجإلوا ،يموقال دیعصال ىعل ةییسئر ةُلغ اھرابتعبا ،ةیبرعال نوتك )٣( 

. يلاعال ملیعتال في سیردالت يتغول ةیموقال مةوكحال لامألع 

 ةلغ ،ىرأخ ةیمقو لغة أي من لعتج أن يموقال مكحال ىومست ندو ةیعیرتش ةئھی ألي زویج )٤(
 .ةیزیلجنإلوا ةبیرعالنیتغلالبنجا ىإلكلوذ ااقھطن فيةیمرس لعم

 تیاوتمس من ىوتمس أي في ةیزیلنجاإل أو ةبیرعال نیتغلال من أي لامعتاس دضزییمتال زویج ال )٥(
 .میلعتال لحامر من ةلحمر أي في أو كمحال
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 ةینطوال تاراعشال

 دایعألوا مةسوألوا ماعال ماتخوال ينطوال دوالنشی يطنوال راعشلوا يطنوال ملعال نوناقال ددیح ـ٩
 .ةلودلل ةیطنوال تابسانموال

 يناالث لصفال

 :تاھجوملوا ةیادھال ئادبمال

 يطنوال داصتقاال

 ةیفأل فادأھ قیقوتح رقفال ىعل اءضقال ھى ةیداصتقاال ةیمللتن لمشاأل فادھاأل نوتك )١( ـ٠١
 ةاحیال من میكر ىوتمس یققحوت لوخدال فيتوافتالصیلوتق ةورللث لادعالعیزوتالنماضوةیمتنال

.نیناطومال للك 


ةدایلزفھدتتاساسی یقطر عن ءاخرالقتحقی ضربغهریدوت يطنوالداصتقاالةلودال ورطت )٢( 

.راكحتاالعنومرُحالقوسالعیجشوتھتذاىعلدمتمعءفكداصتاقءانوبجاتناإل 


.يمیلقاإل يداصتقاال لماكالت ةلودال ززتع )٣( 

 ج

 ةیعبیطال دراوملوا ةئبیال

 ىعل نوطناوموال ةلودال ظفاحوت ،ةعونتوم ةیفظنةیعیطب ةئبی في قحال نادوسال لألھ )١( ـ ١١
 .هورطوت هاعروت دبالال في يویلحاعوتنال


أي دووج ىعل ًابلسا ًارثیأترثیؤ أن نھأش من لعم يأبحمتس أو ذختت أو تاساسی ةلودال جھتتن ال )٢( 

.ةرتاخُمال أو ةیعبیطال امتھئبی ىعل أو يتانب فصن أو يانوحی عنو 


.اھتراإلد بلیاساألعجأنوةیعبیطالدراوملللثماأللالغستاال،عیرتشالبجوبم،ةلودال ورطت )٣( 
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 ةیعامتجاال ةالدعال

 كلوذ ،فةكا نادوسال لأھ نبی ةیعامجتاال ةلادعال لُفتك تاسایوس تایجیاترتاس ةلودال عضت )١( ـ ١٢
 لمعلوا نواعتلوا يتاذال نوعلوا لفاكتال عجوتش لعمال صروف شیعال بكس لبُس نمیأت یقطر عن
 .يیرخال

 اصخشاأل عیمجول ،ةقاعاإل بببس لعم أو ةنمھ يأبقاحتلاإل من لھمؤ خصش أي مرحُیال )٢(
 ةیعادباإل أو ةینھمال أو ةیعامجتاال طشانمال في ةكراشمال في قحال نینسموال ةاصخال تاجاحال يذو
 .ةیھیفرتال أو

 ةفاقثوال نونفلوا مولعلوا ملیعتال

 میلعتال ةنیامج لفكوت ،نادوسال ءاـأنح عیجم في ھتایوتمس فةكا ىعل میلعالت ةلودال يقتر )أ ) (١( ـ ١٣
 .ةیماأل ومح جماروب ساساأل ةلحمر في ھتیمازوإل

 كل فيىرخُاألةیملیعالت تاسسؤموال ةاصخالسرادمالةیاورع ءاإنش ةعاجم أودفر ألي قیح )ب(
 .نوناقال اھددیح يالت رییاعملوا طورشال بحس تایوستمال

 يملعال ثحبال رویطوت میلعتال لأج من ةبیعشلوا ةاصخوال مةاعال تقااطلوا دراومال ةلودال ئبعُت )٢(
 .ةیمالتن لأج منثبحالًةصاوخ

 ةیموكحال تاسسؤمال بلِق من اھیتارع ىعل دعاسوت نونفوال فرحال ورطوت ةلودال عجتش )٣(
 .ناطنیوموال

 منسجمال راھدزاال لىع ةددعتمال تافاقثال عوتشج نادوسال في فياثقال عونتلبا ةلودال فرتتع )٤(
 .میلعتوال مالاإلع ئطاوس رعب اھنفس عن ریبعتوال

 من ةییندال أو یةخیراالت أو ةیموقال ةیمھاأل تذا نكامألوا رثاآلوا ياندوسال ثارالت ةلودال ميتح )٥(
 .ينونقا یرغھجبو ریدصوالت ةعورشمال یرغةالزإلوا سیندتلوا بریختال

 راإط فييملعالثحالبةیحريمحوتيلاعالملیعتالتاسسمؤ فيةیمیادكاألةیرحالةلوداللفتك )٦(
 .ثبحللةیقالخاألطوابضال
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ةضایرلوا بابشلوا ءشنال 


ھوج ىعل متھئتنش نماضو بابشلوا ءشنال ةیاعلر لئاسوال رفووت تاسایسال ةلودال عضت )١( ـ ١٤ 

.يقخالألوا يمادال لامھإلوا لالغستاال من مھیتاموح ًایقوأخال ًانیبد يصح 


.مھتارامھ ةیمتن من باالشب نكموت ةضایرال ةلودال ىعتر )٢( 


.اھتیلالقاست منضوت ةیلھاأل یةضایرال تاسسؤمال معدوت ةلودال ميتح )٣( 


ةأرموال جاوزلوا ةرساأل 

 بجوی ،نوناقال ةیاحم في قحال اھول عمتجملل ةسیاسألوا ةیعبیطال ةدحوال ھي ةرساأل )١( ـ٥١
 ةاصخال ةصیخشال لاوحاأل نانیولق ًاقوف ةرساأل سسیأوت اجوزال في ةأرملوا لجرال قبح فارعتاال
 .ھیفطر من لماوك يعطو لوبقب ّإالجازو أيمیت وال ،ابھم

 ردو دكیأوت نیسالجن نبی ةاواسمال زیزعوت لمظال من ةأرمال ةیاقوو ةموماأل ةیامبح ةلودال لعضطت )٢(
 .ةماعال ةایحال في انھیمكوت ةرساأل في ةأرمال

 مةاعال ةرھاطلوا مقیال

 ةیقروت ةیعامجتاال رورشوال حولجنوا داسفال من عمجتمال ةیاملح نیناوقال ةلودال نتس )١( ـ٦١
 .نادوسال في تافاثقلوا نایداأل مع مجسین ابم لةضافال ةیعامجتاال میقال ونح ھكل عمجتمال

 ةطلسال مداختاس ةءاإس ندو ةلولیحوال دافسال من دحلل اتسسؤمال ئشنوت نانیوقال ةلودال نتس )٢(
 .ةماعال اةالحی في ةرھاطال نماضول

 ةیجارخال ةسایسال

 دمةخل ةیفافوش لستقالبا رادُوت ةینطوال حلاـصمال ةدمخل ةجیارخال نادوسال ةساسی ظفوُتـ ٧١
 ـ:ةلیاالت فادھاأل
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 ةیمیلقإلوا ةیلودال تماظنملوا دةتحمال مماأل ةرأس راإط في ةصخا ،يلودال نواعتال ةیقتر )أ(
 رویطوت ةیدھاعالت تامازلتالوا يلودال نوناقال مارواحت ميلاعال مالسال زیزتع لأج من كلوذ ،ىرخُاأل
 ،لدعا يملعا يادصتاق امظن

 مةئاقال ةیمیلقاإل ربانملوا خططال راإط في كل ،يبرعلوا يقیرفاأل يادصتقاال لماكتال قیتحق )ب(
 ،خططال كتل في موسمر ھو اكم يبرعال يقیرفاإل نواعتلوا ةیبرعوال ةیقیرفاأل دةحوال زیزتعو

 ،ةلیودلوا ةیمیلقاإل ربانمال في ةیساساأل ھتایروح ناسناإل قوحق مارتاح ةیقتر )ج(

 ،ينانساإل ریصمال ةدحوو لدعال يعل مئقا يملعا امظنءانوب تاارضحال راحو عیجتش ) د(

 ،بوجنال لدو نبی يداصتقاال نواعالت ةیقتر )ھـ(

 لدوعیجم معكرتشمالنواعلتواراوجالنحسزیزعوت،ىرخُاأللودال ونئشفيلخدالتمعد )و(
 ،ىرخُاأل لودال مع ةیدوو ةنزاومت تاقعال ىعل ظافحوال ،راوجال

 .ةینطوال ربوع اھمن ةلیودال ،مةظنمال مةیرجلوا باھراإل ةحفامك )ز(

 نطوال عن عافدال

 في نیباصموال نبیراحمال ةلودال ىرعوت ،نطامو كل ىعل بجاوو فشر نطوال عن عافدال ـ٨١
 .نیدوقفملوا ءادھشال رسوأ برحال


ةماعال ةحصال 


.ناطنیومال فةالك ًانامج ةلیواأل ةیحصال ةیاعرال منضوت ةماعال ةحصال ةلودال ورطتـ٩١ 


ةیلامال اتضورفمال 


.نونقا بجوبم إال ،ةلیما تاقحمست أو مورس أو بئراضضفرُتال )١( ـ٠٢ 


افھوصر اھتیاجب ةكیفی ةیلامشال تایالوال في نوناقال مظنوی ،نیملسمال ىعل ةیلما ةضیفر اةكزال )٢( 

.اھترادوإ 
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 ةینطوال ةحلاصمال

 يطنوال فقاوتال قیتحق لأج من حارجال دمیضوت ةطنیوال ةحلاصملل ةلمشا ةلیعم ةلودال ردتتب ـ٢١
 .نیینادوسال عیجم نبی يملسال شیاعتوال

 ءاثنتاس

 اھذ فياھیإلراشمالتایرحلوا قوحقالنوناقاللفیك أوكذل یرغىعل روستدالاھذ صین لم ما ـ٢٢
 نإفكذلعوم،مكاحمال فياھتابذ اذنفالةواجب صلفالاھذ فيةدراوالصوصنالرتبعُتال،لصفال
 تاسایسال عضو دعن ةصخا ا،بھ ءادتھالبا ةمزلُم ةلودوال ،مكحلل ةسیاأس ھفی ةدراوال ئدابمال
 . نیناوقوال

 ثلاالث لصفال

 نطاومال تاواجب

 روستدالاذلھلتثیمنوأ نادوسالةیرومھلجءالولبانیید أنينادسو نطامو كل ىعل )١( ـ ٢٣
 .نطوال ضأر ةمسال يمویح هاضقتبم ئتنشُأيتال تاسسؤمال مرویحت

 ـ:أن ،صخا ھجبو ،نطامو كل ىعل )٢(

 ،نوناقلوا روتسدال اھذ ھعلی صین ما دوحد في ةینطوال دمةخال ءادلن بیویستج نطوال عن عفاید )أ(

 ًازواتج ،ةفكا نادوسال لأھ نبی حماسلتوا ءاخإلوا قفاوالت قیقتح ىعل لعموی فنعال ذبین )ب(
 ،ةفیئاطلوا ةیوغللوا ةیمیلقإلوا ةنییدال قراوفلل

 ،ةلودال ونح ةیلاملوا ةینوناقال تامازتلالبا يفوی ةماعال تاكلتمموال لاوماأل ىعل ظفایح )ج(

 ،امھثوحد ندو لوحوی بریختلوا داسفال بنتیج )د(

 ،دبالال ةیمتن في ةیلاعبف كرایش )ھـ(

 ن،وناقلوا روستدالاھذ اھیعل صینيتالتاءاتفتسالوا مةاعالتاابخنتاال فيكرایش )و(
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 ،امظلنوا نوناقال ظحف ىعل ةتصخمال ةزھجاأل مع نواعویت نوناقلبا مزیلت )ز(

 ،ةیعبیطال ةئبیال ىعل ظفایح )ح(

 اھذ في اھیعل صوصنمال ئدابملوا ةماأل حلاصبم ھلامأع في ،ٍمعا ٍھجبو ،دشرتویس يدھیست )ط(
 .روستدال

 عبارال لصفال

 يزكرمالال مكحال امظن

 مكحال تایوتمس

 ـ:يلاتال ھجوال ىعل اھفی مكحال تایوتمس نوكوت ،ةیزكرالم ةلدو نادوسال ـ٢٤

 یھضاأر ةموسال ةطنیوال نادوسال ةداسی يملیح ةطلسال سرایم يذال ،يموقال مكحال ىوتمس )أ(
 ،ھبشع ةیھارف ززعوی

 نادوسال بوجن ھلأب لقعیت امفی ةطلسال سرایم يذال ،نادوسال بوجن في مكحال ىومست )ب(
 ،ھتایالوو

 مدقوی نادوسال ءاأنح كل في تایالوال ىوتمس ىعل ةطلسال سرایم يذال ،يئالوال مكحال ىومست )ج(
 ،نینطاومللبرقاألىوستماللخال من ةماعالتادمخال

 .ةفكا نادوسال ءاأنح في نوكوی ،يلحمال مكحال ىوتمس )د(

 اتطلسال لویخت

 ـ:مكحال تایوتمس ةفكا نبی اعھیزووت اتطلسال لویختدعن ةتیآلائدابمال ىعارُتـ٥٢

 ت،ایالووال نادوسال بوجن مةوحك ةیاتبذ فارتاالع )أ(

 بوجن ىوستوم يموقال ىوستمال ىعل ةرادإلوا مكحلل رییاعوم ئدامب عادالبت ةجاحال دكیأت )ب(
 ،ھبشع عوتن دكؤوت نطوال دةوح زرتب تایالولوا نادوسال

 ،ةیساساأل تایرحوال ناسناإل قوحق ةیاموح بعشال ةیھارف زیزتع في ةلودال بجابو رارقاإل )ج(
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 ياطنمو صخا ھجووب مكحال تایوتمس ةفكا في نیینادوسال عیجم ةكرامش ةیھمأب فارتاالع )د(
 د،للبال ةطنیوال ةدحوال عن ًاریبتع نادوسال بوجن

 ةفكا ىعل نوناقال محك ةدایوس ةسباحموال ةیفافشلوا ةاطیرقمیدال یقطر عن دشارال مكحال یقتحق )ھـ(
 .مئادال مللسال ًادطیتو كلوذ ،مكحال تایوتمس

 مكحال تایوتمس نبی طباورال

 مكتح يتال ةتیآلائادبمال ،دللبال يزكرمالال امظنال ةراإد دعن ،مكحال تایومست مرتتح )١( ـ٦٢
 ـ: اھبین امفی طباورال

 بوجن ةموحك قیطر عن نادوسال بوجن في تیاالولوا ةیموقال مةوكحال نبی لصاوتال نویك )أ(
 ،نادوسال

 بوجن يوستوم ،يموقال يوتسمال صصوخال ھوج ىلوع ،مكحال تایوتمس كل يعارُت )ب(
 ما ،ىرخُاأل ةیموكحال ةزھجاأل مع أو اھنبی امفی اھتاقالبع لصیت امفی ي،ئالوال يوتسملوا ،نادوسال
:يیل

 ،خرآلاةیاتلذ اھمن كل مارتاح )ًالأو(

 ،ةیروتسدال اھتامازلتبا ءافوال في ضعلب ھاضبع ةدعاـسوم مكحال ءابأع ءاأد في زرآتال )ًاینثا(

 ـ:ثیبح اھتایصالح سراموت امھامھ تایوستمال كل ىعل مكحال ةزھأج يدتؤ )ج(

 ،ىرخاأل تایوتسمال ئفاظوو تایحصال ىعل اھمن أي لوغیت ال )ًالأو(

 ،روستدال اذلھ ًاقوف إال خرآىوتسلم تحنُم ئفاظو أو تایالحصاھمن أي ىلویت ال )ًاینثا(

 ،مكحال تایومست كل نبی نواعتال يقتر )ًاثلثا(

 ،مكحال تایومست كل نبی حاتفنالوا لصاوالت يمتن )ًاعبرا(

 ،ىرخُاأل تایوستملل معدلوا ةدعاسمال مدتق )ًاسمخا(

 ،ةیموكحال ماھمال قتنسی ززتع )ًاسدسا(

 ،مكحال تایومست نبی لماعتال تاءاجرإب مزلتت )ًاعبسا(
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 ي،ضاقتال ىإل ءوجالل لقب تاعازنلل ةیدوال ةیوستال عتشجًانمثا

 ،اھتاسسؤوم ىرخُاأل كمحال تایومست مرتتحًاعستا

 فدبھ ةطنیوال ةدحوال راإط في مویت ًاتسقوم ًاكرتمش ةفتلخمال مكحال تایوتمس نبی لعافتال نویك )د(
 ،عیمجلل لضأف ةاحی یققتح

اھنبی امفی نواعتال أو قنسیتلل تابیتتر أو تالیآىعل قافتاال رثأك أو نیتیاللو زویج )٢(

 (
 )


 (
 )


.
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com


   
   

 
               

              
            

 
       

 
            

            
 

             
 
 
 

   
 

               
       

 
 
 

  
 

                
           

 
 
 

    
 

              
 

                
 
 
 

   
 

     

 قوــقحال ةـــقیوث :يناالث بابال

قوقحال ةقوثی ةیھما 


،ىوتمس كل ىعل متھاموحك نیوب مھوبین ،نادوسال لأھ ةفكا نبی ًادعھ قوحقال ةوثیق نوتك )١( ـ٧٢ 

نوأ روستدالاھذ فيةمنضمالةسیاساألتایرحلوا ناسناإلقوحق اومرتیحنأبمھنبجا من ًامازتوال 

.نادوسال في ةیاطرقمیدوال ةاواسموال ةیعامجتاال ةلادعلل ساساأل رحج ربتعوت ؛اھیتقتر ىعل اولیعم 


.اھذفنوت اھمنضوت اھززعوت ةثیقوالهھذ ةلودال مىتح )٢( 


نانساإل قوقلح ةیلودال قیاثوموال دوھعوال تایقاتفاال في ةمنضمال تایرحوال قوقحال كل ربتتع )٣( 

.ةقیثوال هھذ من أزجیت ال ًءجز نادوسال ةیروھجم لقب من اھیعل قداصموال 


.اھمن صتنتق أواھرادتص وال ةثیقوالهھذ فىةمنضمالتایرحوال قوحقالتاعیرشتالمظتن )٤( 


ةینانساإل ةماركالو اةیحال 

 وال ،قحال اھذ نوناقال ميویح ،ةصیخشال مةوالسال ةماركلوا ةاالحی في لیأص حق ناسإن للك ـ٨٢
 .ًافستع اةالحی من ناإنس أي نامحر زویج

 ةصیخشال ةیرحال

 زویج وال ،سبحال أو ضبقلل دأح عاضإخ زویج وال ،نامألوا ةیرحال في قحال خصش للك ـ٩٢
 .نوناقال اھددیح تاءارإلج ًاقفوو باألسب إال اھدییتق أو ھیتحر من ھنامحر


رةخسلوا قرال من ةمرُحال 


.رةخسلل ھاعضإخ أو دأح قاقراست زویج وال ،ھلاكأش عیمبج قیقرلبا راجتالوا قرال رظیح )١( ـ٠٣ 


.ةتصخمةكممح ةطاسبوةناداإلىعل بترتتةبوقكع ّإالًارقسلعم ءاأدىعل دأح امغإرزویجال )٢( 


نوناقال ماأم ةاواسمال 
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 صرنعال بببس مھنبی زییتم ندو نوناقال ةیامبح عتمتال في قحال مھول ،نوناقال ماأم ةیساسو ساالن ـ٣١
 .يقرعال صلاأل أو يساالسی أيرال أو ةینیدال ةدقیعال أو ةغلُال أو سنجال أو نوالل أو


فلطلوا ةأرمال قوحق 


ةسیایسلوا ةیندمال قوحقال لبك عتمتال في يواتسمال قحال ءانسوال لاجرلل ةلودال لفتك )١( ـ ٣٢ 

اایزملوا يواستمال لمعلل يواتسمال رجاأل في قحال اھفی ابم ةیادصتقالوا ةیفاثقلوا ةیعامجتالوا 

.ىرخاأل ةیفیظوال 


.يباجیاإل زییمالت لخال من ةأرمال قوحق ةلودال ززتع )٢( 


.اھعیتضوو ةأرمالةماكر من للتقيتالةارضالدیلاتقلوا تاادعال بةرامح ىعل ةلوداللمتع )٣( 


.لماوحلول ةلفوطوال ةمموأللةحیصال ةیاعرال ةلودال رفتو )٤( 


اھیعل قصاد يتال ةیمیلقإلوا ةلیودال تایقافتاال في دتور اكم فلطال قوحق ةلودال يمتح )٥( 

.نادوسال 


بیذعتال من ةمرُحال 


.نیھُم أو يناسإن ال أو ٍسقا ٍونح ىعل ھتلمامع أو بیذعتلل دأح عاضإخ زویج الـ٣٣ 


ةلادعال ةكماحمال 


.نوناقلل ًاقوف ھتناإد تبتث ىحت ئبر مھتمال )١( ـ ٣٤ 


.هدضةھجومال مةھتلبا رخیأتندو غلبُوی ضقبال باسبأبھیعل ضبقال دعن خصش أي رخطُی )٢( 


ماأم ينلوع لدعا عاسم في قحال ،یةئاجن أو ةیدنمتاءارإج هدضذختُت،خصش ألي نویك )٣( 

.نوناقال اھددیح يتال تاءاجرإللًاقوف ةتصخمةیدعا ةكممح 


أولعفالكذللكیشلممالفع عنعانتامأولفعبببس خصشأيدضماھتاالھیجتوزویجال )٤( 

.ھعووق دعن ةمیجر عاتنماال 
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 ،یةئاجن ةمھُت أي في ررمب یرغ اءطإب نوبد ًایورضح مكاحُی أن في قحال خصش للك نویك )٥(
 .ةیبایغال ةكماحمال نوناقال مظوین

 رفتو أن في قحال ھول ،هرتاخیٍمامح ةطاسبو أو ًاصیخشھنفس عن عافدال في قحال مھتملل نویك )٦(
 .ةورخطال غةلبا مئارجال في ھنفس عن عافدال ىعل ٍردقا یرغنویك امدعن ةنیوناقال ةدعاسمال ةلودال لھ


يضاتقال في قحال 


.ةلادعال يإل ءوجلال في ھحق من دأح عمن زویج وال ي،ضاقتال في قحال فةاكلل لفیك ـ٥٣ 


مادعاإل ةبوعق دییتق 

 ،ةورخطال ةغلبا مئارجال ىعل ًءاجز أو ًاحد أو ًاصاقص إال ماداإلع ةبوعق عیقتو زویج ال )١( ـ٦٣
 .نوناقال بجوبم

 من نیعبسال غبلـ من أو ،هرعم من ةرعش ةنماثال غیبل لم من ىعل مادعاإل ةوبعق عیقتو زویج ال )٢(

.دودحلوا صاصقال یرغ في هرـعم 


.ةاعضرال من نیمعا دبع إال تعاضرملوا لماوحال ىعل مادعاإل ةبوعق ذیفتن زویج ال )٣( 


ةیصصوخال 

 ألي ةیرساأل أو ةاصخلاةایحال في لخدالت زویج وال ،خصش أي ةیصوخص كاھانت زویج الـ٧٣
 . نوناقلل ًاقوف إال ،ھتالسامر في أو ھنكمس في خصش

 دةابعلوا ةدیقعال ةیحر

 ریبعتال أو ھتدعقی أو ھدین نالإع في قحال ھول ة،دابعوال ةییندال ةدیقعال ةیحر في قحال ناسإن للك ـ٨٣
 ھلبطیت الم ًاقوف كلوذ ،تالاحتفاال أو رئاعشال ءاأد أو ةسرامملوا ملیعوالت ةدابعال قیطر عن امھعن
 لبیق الرئاشع أو سوطق ةسرامم أو بھ نمیؤ الندی قاتناع ىعل دأح هركُی وال ،ماعال امظنلوا نوناقال
 .ةیعاطو ابھ
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 مالعإلوا ربیعتال ةیحر

 لوصولوا تاعبوطملوا تامولعمال رشون يقوتل ربیعتال ةیحر في دقیُیال حق نطامو للك )١( ـ٩٣
 .نوناقالهددیحالمًاقوفكلوذ،ةماعالقخالألواةموالسال امظنلباسامسندوةفاصحالىإل

 عمتمج في نوناقال مھظین الم ًاقوف ىرخاأل مالاإلع لئاسوو فةاحصال ةیحر ةلودال لفتك )٢(
 .ياطرقمدی

 أو ةیرصنعال أو یةقرعال أو ةینیدال ةیھاركال ةراإث مدعوب ةنھمال خالقأب مالعاإل لئاوس ةفكا مزتلت )٣(
 .برحال أو فنعلل ةوعدال أو ةیفاثقال

 یمظنتلوا عمتجال ةیحر

 كذل في ابم ،نیخرآ مع یمظتنال ةیحر في قحال دفر لكول ،يملسال عمتجال في قحال لفكُی )١( ـ٠٤
 ًةایحم اھیإل مماضناال أو ةینھمال تاداحتالوا تاباقنلوا تایعمجوال ةیسایسال بازحاأل نیوتك في قحال
 .ھحلاصلم

 ًاقوف ةنیھمال تاداحتالوا تاباقنلوا تایعمجلوا ةیسایسال بازحاأل لوتسجی نیوتك نوناقال مظین )٢(
 .يطارقمیدال عمجتمال ھلبطیت الم

 أو نادوسال بوجن ىومست أو ميوقال ىوستمال يعل يساسی بزكح لمیع أن یمظتن ألي یحق ال )٣(
 ـ:ھیلدنیك لم ما يئالوالىوستمال

 د،الیمالنامك أويقرعاللصاأل أونیدال عن رظنالضبغياندسو ألي ةحومفت ةویضع )أ(

 ،روتسدال اھذ صونص مع ضراعیت ال جمانبر )ب(

 ،ًاطیارقمدی بةختمن تاسسؤوم ادةقی )ج(

 .ةنلعوم فةاشف لیوتم رادمص )د(

 عارتقاال حق
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 هددیح امبحس تیوصتال لخال من ةماعال ونئشال في ةكراشمال في قحال نطامو للك )١( ـ ٤١
 .نوناقال

فيبَختنُوی بِخنتَی أن فيقحالنوناقال أوروتسدالاھذ اھددیحيالت نسالغبلنطامو للك )٢(
 .معا يسر عارتاق قوف ىرجُوت نیخبانال ةداإر عن رُحال ربیعالت لفتك ةیردو تاابختان

 ةماقإلوا لنقتال ةیحر


ةحصالایھضتتقبابألس ّإالھتماإقنامك رایاخت ةیروح لتنقالةیحر فيقحالنطامو للك )١( ـ ٤٢ 

.نوناقال مھظین الم ًاقوف ةمالسال أو ةماعال 


.دةوعال فيقحالھولنوناقال مھظینالمًاقوفدبالالةرادمغ فيقحالناطموللك )٢( 

 كلمتال حق

 .نوناقلل ًافقوكلمتال أو ةزایحال في قحال ناطمو للك )١( ـ ٤٣

 لدعا ضیوتع لبامق وفي ،ةماعال ةحلصملول نونقا بجوبم إال ةاصخال ةیكلمال عنز زویج ال )٢(
 .يئاضقمحك بجوبم إال ةاصخال لاوماأل رداتص وال .يرووف

 میلعالت في قحال


أو ندیال ساأس ىعل زییتم ندو ھیعل لوصحال لفتك أن ةلودال ىلوع نطامو للك حق میلعتال )١( ـ ٤٤ 

.قةااإلع أو عوالن أو قرعال أو رصنعال 


.ًانامج هریفتو ةلودال ىلوع يمازإل يساساأل ىوتسمال في میلعالت )٢( 


نینسملوا ةاصخال تاجاحال يذو اصخشاأل قوحق 

 اھعلی صوصنمال تایرـحوال قوـقحال كل ةـاصخال تاجاحال يذو اصخشألل ةلودال لفتك )١( ـ٥٤
 ةلافوك ملھ نیبسانمال لمعوال میلعتال ةحاوإت ،ةینانساإل مھتماكر مارتاح ةاصخوب ،روستدال اھذ في
 .عمتجمال في ةلماكال مھتكرامش
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 ًاقوف مةزالال ةبیطال تادمخلوا ةیاعرال ملھ رفووت مھتماكر مارتاح في قحال نینسملل ةلودال لفكُت )٢(
 .نوناقال مھظین الم

 مةاعال ةحیصال ةیارعال

 ةییصخشتوال ةالجیعالتاسسؤماللھیأوت رویطوت ءانشوإ ةماعالةحصالرویطبتةلولدا لعضطتـ٦٤
 .ناطنیومال للك ًانامج ئرواطال تامدوخ ةیلواأل ةحیصال ةیارعال ریفتو اھیلوع ةیساساأل

 ةیفاثقلوا ةیقرعال تاعومجمال

 ،ةیربح اھورطوت ةاصخلا اھتافابثق معتن أن في قحال ةیفاثقلوا ةیقرعال تاعومجملل نویك ـ٧٤
 مھنایأد اوعاروی ھمتالغ اودمخستوی مھتادقتمع اوسرایم أن في قحال تاعومجمال هذلھ نیمتنمولل
 .فارألعوا تافاقالث كتل راإط في مھلافأط وائنشوی مفھارعوأ

 تایرحوال قوحقال ةمرُح

 صوصنمال تایرحلوا قوقحال من صانتقاال زویج ال،روستدال اھذ من ١١٢ ةدامال اةعامر مع ـ٨٤
 اھیموتح ةقیثوال هھذ ىرخُاأل ةتصخمال مكاحملوا ةیروستدال ةمكحمال نوصوت ،ةیقثوال هھذ في اھعلی
 .روتسدال اھذ من١٤٢ ةداملل ًاقوف ةلودال في اھقبیطتناسناإل قوحق یةضومف بقاروت ا،ھبقطوت
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 ةیموقال ةیذیتنفال ةطلسال :ثلاثال باالب
 لواأل لصفال

 اھتاصاصواخت ةیموقال ةیذیفنتال ةطلسال

 ةیموقال ةیذتنفیال ةطلسال نیوتك

 .يموقال ءارزوال سلجوم ةیروھمجال ةاسئر من ةیموقال ةیذیفنالت ةطالسل نوكتت ـ٩٤

 ةیموقال ةیذتنفیال ةطلسال تاصاصاخت

 نیءورمق )د( و )أ( نیلودجال في ةدراوال ةیذیفنتال تاصاصتخاال ةیموقال ةیذیفنتال ةطلسال سراتم ـ٥٠
 .روتسدال اھذ اھنحیم يالت تاالحیصلوا )و( و )ھـ( نیلودجال مع

 يناالث لصفال

 ةیروھمجال ةاسئر

 ةیروھمجال ةاسئر نیوتك

 .نبیئاون ةیروھمجال یسئر من ةیروھمجال ةاسئر نوكتت )١(٥ ـ ١

 ذفینوت دالبال راراستق ىعل ظافحلل ةلاملزوا كةراشمال حوبر ةیروھمجال ةاسئر في تارارقال ذختُت )٢(
 .لماشال مالسال ةیقافات

 ةیروھمجال یسئر

 يالت مظلنوا نوناقلل ًاقوف ةیمقو تاابخانت في ةرشامب بعشال بھختین یسئر نادوسال ةیروھملج ـ٢٥
 .تاابخلالنت ةیموقال یةضوفمال اعھضت

 ةیرومھجال یسئرةیلأھ

 ـ:ةلیاتال طورشال ةیروھمجال یسئر بصنلم حشرمال في رفوتت أن بیج ـ٣٥

 ،دیالملبا ًانیادسو نویك أن )أ(
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 ،لقعال مسلی نویك أن )ب(

 ،ًامعا نیعبأر عن هرعم لیق أال )ج(

 ،ةباتكلوا ةءارقلبا ًاممل نویك أن )د(

 .يقالخاأل ادسفال أو ةنامألبا قلعتت ةمیجر في نیدُأ قد نویك أال )ھـ(

 ةیروھمجال یسئر ابخوانت حیشتر

أن بجوی ،ةیرومھجال یسئربـصنلم ًاسبامن هایر من حشـیتر لھمؤ بخنا ألي زویج٥ 
)١( ـ٤ 

. نوناقال هددیح نیلھؤمال نیبخاالن من دعد حشرمال يكیز 


ةلجم من ةئاملبا نسیخم من رثأك ىعل لصیح يذال ةیروھمجال یسئربصنلم حشرمال نویك )٢( 

. بختنمال یسئرال ھو ،ةیرومھجال یسئر ابختان في نیعرقتمال تاوأص 


نیذلال ننیثاال نیشحرمال نبی تاابختناال ادعُت،)٢( دالبن في ةدراوال ةویئمال ةنسبال زرتح لم اإذ )٣( 

. تاوصاألىلأعىعل الحص 


ةیروھمجال یسئرتاابختان لجیأت 


تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال هررتق امبحس بسب ألي ةیروھمجال یسئر ابخانت رذتع دعن )١( ـ٥٥ 

،رستی ما لعجأب ابختناال ءارإلج دیجد دعمو دیدتح یةضوفمال ىعل نیعیت ،تاابخنتاال نونالق ًاقوف 

.تاابختناال ءارإج ھفی ًاررمق نكا يذال موالی من ًامیو نستی زوایتج أال ةطیشر 


دتموت ةلجؤمال تاابختالنا ءارإج نلحی ،ةلاكولبا ًایسئر ،بصنمال لغشا ةیروھمجال یسئر رمتیس )٢( 

.ةیروتسدال نیمیال بختنمال یسئرال ءاأد نلحی ًیائاقتل ھترفت 


ةیرومھجال یسئرمقس 


ـ:ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال ماأم ةیلاتال نیمیال ،ھبصمن يلولت ،بختنمال ةیروھمجال یسئر يدیؤ ـ٥٦ 


في ًاقداوص ًالصخمنوأك أن نادوسال ةیرومھلج ًایسئريفصبو یمظعال هللابا مسأق ................... اأن( 

ةیقرلت ةیرشو ةقریطوب ةناموأ دبج يتایولئسوم يتاواجب يدأؤ نوأ ،نادوسال ةیرومھلج يئوال 

نادوسال ةیروھجم نیناقو يعاأر نوأ ھعلی ظفاحوأ ھیمحوأ روستدلبا مزالت نوأ ،ةماأل مدقوت ةیھافور 

،يزكرمالال ياطرقمیدال مكحال امظنمئادع دطووأ اھدتحلو لمأع نوأ ،دالبال ةادسی عن عفاأد نوأ 

).دیشھ لوأق ما ىعل هللاوا ،ھتزوع نادوسال بشع مةاكر نوأص نوأ 


ةیروھمجال یسئر ةیوال لأج 
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 ةداإع زوویج ھبصنلم ھلیتو میو من أدتب تاوسن سخم ةیروھمجال یسئرةیوال لأج نویك ـ٥٧
 .بفحس ةینثا ةیاللو ھابختان

 ةیروھمجال یسئر تاصاصاخت

 في ھول ،ةلودال انطلوس بعشال ةداإر لثموی ةموكحلوا ةلودال سرأ ھو ةیروھمجال یسئر )١( ـ ٥٨
 لخالاإل معد عوم ،لماشال مالسال ةیقافتوا روتسدال اھذ اھنحیم يتال تاصاصتخاال ةسرامم كذل
 ـ:ةلیاتال مامھال ىلویت مدتق ما موبعم

 ،اتھمسال يمویح دالبال نأمنویص )أ(

 ،ةماعال ةاالحی في ةدایقلل ًاجذونم مدقوی ةیذفینالت ةیروستدال تاسسؤمال يعل فریش )ب(

 .نوناقلوا روستدال اھذ صوصلن ًاقوف یةئاضقلوا ةیروتسدال بصانمال ليغشا نییع )ج(

 ي،موقال ءارزوال سلمج سأیر )د(

 ،اھتردو يھین أو ھاادقعان لجیؤ أو داقعنلال ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال وعید )ھـ(

 ،نوناقلوا روتسدال اھذ صوصلن ًاقوف برحال نلیع )و(

 ،نوناقوال روتسدالاھذ صوصلنًاقوف ئرواطالةلحا يھنوی نلیع )ز(

 ،نیناوقال ىعل قادصوی تاعیرشتلوا ةیروستدال تالیدعتال ردیبت )ح(

 اھذ صوصلن ًاقوف ةبوقعال ففخوی ةناداإل عفروی وفعال حنموی ماداإلع ماكأح ىعل قادیص )ط(
 .يموقال نوناقوال روستدلل

 ب،ناجاأل ءارسفال دمتعوی ةلودال ءارسف نیعوی ةیجارخال اھتاقعال في ةلودال لثیم )ى(

 ةیلودال تایقافتالوا تادھاعمال ىعل قادصوی اھیعل فرویش ةلودلل ةجیارخال ةساالسی ھجیو )ك(
 ،ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ةقفاوبم

 ،روستدال لحو أشتن لةأمس أي في ةیروتسدال ةمكحمال يرأ دینش )ل(

 .نوناقال أوروستدالاھذ اھددیحيرأخمامھ أي )م(

 لواأل بئاالن ةقفاوبم ھتاراقر ةیروھمجال یسئر ردیص )١( دنبالماكأح فيءجا ابملالإخندو )٢(
 ـ:ةیلاتال لئاسمال نأبش
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 ھا،ئاھنوإ ئرواطال ةلحا نالإع )أ(

 ،برحال نالإع )ب(

 مالسال ةیقااتف من )١) (ب( قحلمال في تدور امبحس ةیروھمجال یسئر اھیریج يتال تانییعالت )ج(
 ،لماشال

 .اھتردو ءاھإن أو اھداقعان لجیأت أو داقعلالن ةیموقال ةیعیرـشتال ةئیھال ةودع )د(

 ةیروھمجال یسئر بصمن وخل

 ـ: ةلیاتال تالاحال من أي في ةیروھمجال سئربصمن لوخیـ٥٩

 ،ھتیوال لأج ءاھتان )أ(

 اة،فوال )ب(

 عیجم عابأر ةثالث ةیلبأغب ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال هررتق الم ًاقوف ةدعقمال ةیندبال أو ةیلقعال ةلعال )ج(
 ،اءضعاأل

 ،روتسدال اھذ صونص قوف ةیتنحال )د(

 .ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھلل ھتلاقتاس میدتق )ھـ(

 اھمیتحنوت لواأل بئانلوا ةیرومھجال یسئرةناحص

 زویج وال ةینونقا تاءارإج أي ھةجامو في ةناصبح لواأل بئانوال ةیروھمجال یسئر عتمیت )١( ـ٦٠
 .امھتیوال ةرفت ءانأث ةمكمح أي في امھاتضامق أو امھماھات

 ةمكحمال ماأم لواأل بئانال أو ةیروھمجال یسئر ماھات زویج ،هالأع )١( دنالب ماحكأبلالإخندو )٢(
 نیشمالكولسال أوروستدالاھذ ماكألح مالجسی كاھنتاال أو ميظُعالةنیاخالةلحا فيةیروستدال
 ةیعیرتشالةئیھال اءضأععیجم عابأرةثثال منكلبذراقرروصد ةطیشر ،ةلودال ونئبشقلعتمال
 .ةیموقال

 قد نكا لو اكم ربتعُیهالأع )٢( دبنال ماكألح ًاقوف لألوابئانال أو ةیروھمجال یسئرةناإد ةلحا في )٣(

.ھبصمن عن لىخت 


ةیروھمجال ةاسئر لامأع أو ةیروھمجال یسئر لامأع في عنطال 
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 عنطال ،ةیروھمجال ةاسئرلامأع أو ةیروھمجال یسئرلامأع من ررضمت خصشللك زویج ـ١٦
 ـ: ماأم اھفی

 أوقوحقالةقیوث أوروستدالاھذ كاھتنباقلعیت بھيعدماللعفالنكا اإذةیروستدال مةكحمال )أ(
 ،لماشال مالسال ةیقافات أو يزكرمالال امظنال

 . ىرأخ ةنیونقا باأسب يأبًاقلعمت ءاعداال نكا اإذ ةتصخمال ةمكحمال )ب(

 هوراشتسوم هودعاسوم ةیروھمجال یسئر بائنا

؛لامشال من خرآلوا نادوسال بوجن من امھحدأ ،نبیئنا بختنمال ةیروھمجال یسئر نییع٦  )١( ـ٢
 بصنلم بخنتُايذال خصشال لواأل بئانال بصمن لغیش ،لامشال من بختنمال یسئرال نكا ذاإف
 یسئرال نكا اإذ اأم ،بصنمال اذلھ ةیروھمجال یسئر من ًانیمع ربتعُوی نادوسال بوجن ةموحك یسئر
 ىعل زئاحال بزحال ةیصتو ىعل ًءابن لامشال نم لواأل بئاالن نیعُفی نادوسال بوجن من بختنمال
 .ينطوالسلجمال فيةلیامشالدعاقمال من دعد ربأك

 ةیروھمجال یسئربصنلم ةررقمال اھتذا ةیلھاأل طوشر ةیرومھجال یسئر بائنا ىفویست أن بیج )٢(
. 

 .مھتایقبسوأ مھمامھ ددویح نیراشتسوم نیدعامس نییع أن ةیروھمجال یسئلر زویج )٣(


دعن ،ةیروھمجال یسئر ماأم نیراستشملوا نیدعاسملوا ةیروھمجال یسئر بيئنا من كل يدیؤ )٤( 

.ةیروھمجال یسئر ھیدیؤ يذال ھتذا مسقال ،مھبصانلم مھیلتو 


ةیروھمجال یسئر بيئنا مامھ 


ـ:تيآلبا ةیرومھجال یسئلر لواأل بئانال صتخی )١(٦ ـ ٣ 


،روستدالاھذ صوصلنًاقوف ھبیاغةلحا فيةیروھمجال یسئرماھبممایقال )أ( 


ي،موقال ءارزوال سلمج ةویضع )ب( 


،يطنوال نماأل سلمج ةویضع )ج( 


ت،اابختناال لقب ما ةرفت في ياسئرال سلجمال ةویضع )د( 


یسئربصمنوخلةلحا فيكلوذ،تاابختناالدبعماةرفت فيياسئرالسلجمالةاسئر )ھـ( 

،ةیرومھجال 


. ةیروھمجال یسئر لھ ھلكیو خرآ فیلتك أو صاصتاخ أي )و( 
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ـ:تيآلبا ةیروھمجال یسئر بئنا صتخی )٢( 


،روستدالاھذ صوصلنًاقوف امھبیاغةلحا فيلواألبئاوالن ةیروھمجال یسئرماھبممایقال )أ( 


ي،موقال ءارزوال سلمج ةویضع )ب( 


یسئربصمن وخل ةلحا في ةنیادوسال ةحلسمال تاوقلل ىلعاأل دئاقلوا ياسئرال سلجمال ةویضع )ج( 

،روستدالاھذ من ٦٦و ٦٥ نتیادمللًاقوف كلوذ ةیرومھجال 


،يطنوال نماأل سلمج ةویضع )د( 


ةاسئلر يمرھال لسلستال ةاعامر مع ةیرومھجال یسئر لھ ھلكیو خرآفیلتك أو صاصاخت أي )ھـ( 

.ةیرومھجال 


لواأل بئانال بصمن وخل 


صونص قوف لأو ًبائنا ةیرومھجال یسئرنییع تاابختناال لقب لواأل بئالنابصمن وخل دعن ـ٤٦ 

.روستدال اھذ 


ثلاالث لصفال 


ةیروھمجال ةاسئلر ةیلاقتان ماكأح 


لواأل بئانوال يلاحال ةیروھمجال یسئر 


ـ:ةیلانتقاال ةرتفال ءانأث ىرجُتيتال تاابختناال لقب ـ٦٥ 


ةحلسمال تاوقلل ىلاألع دئاقلوا ةیرومھجلل ًایسئر ،ھلفخی من وأ ،يلاحال ةیروھمجال یسئر نویك )أ( 

. روستدال اذلھ ًاقوف ةیاندوسال 


یسئلر لواأل بئاالن ،ھلفخی من أو ،نادوسال ریرلتح ةبیعشال ةكرحلل يلاحال یسئرال نویك )ب( 

يبعشال شللجی ماعال دئاقلوا نادوسال بوجن ةموحك یسئر يبصمن ھذات تقوال في ىلوتوی ةیرومھجال 

. روتسدال اذلھ ًاقوف نادوسال ریرحلت 


تاابختناال لقب ةیروھمجال یسئربصمن وخل 


ـ:تاابختناال لقب ةیروھمجال یسئربصمن وخل ةلحا في ـ٦٦ 
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 یسئر بيئاون ينطوال سلجمال یسئر من فلأیت ياسئرسلمج ةیروھمجال یسئرمامھ ىلویت )أ(
 ،ةیرومھجال

 ،ياسئرال سلجملل ًایسئرينطلواسلجمال یسئرنویك )ب(

 ،ءراآلاقفاوبت ھاتراقر ياسئرال سلجمال ذخیت )ج(

 ،ةینادوسال ةحلسمال تاوقلل ىلعاأل دئاقال ةیروھمجال یسئر بئنا نویك )د(

 یسئربصمن ىلویت ،روستدال اھذ في خرآصن أي أو ٢٥ةدامال صن من مغرال ىعل )ھـ(
 .بصنمال وخل خیرتا من نیعوأسب لخال ينطوال رمتؤمال بحز حشمر ةیرومھجال

 تاابخنتاال دبع ةیروھمجال یسئربصمن وخل

:تاابختناال دبع ةیروھمجال یسئربصمن وخل ةلحا في ـ٦٧

 ،)أ(٦٦ ةادمال فيھیإلراشمالياسئرالسلجمالةیروھمجال یسئرمامھ ىلویت )أ(

 ي،اسئرال سلجملل ًایسئرلواأل بئاالن نویك )ب(

 ،ءراآلاقفاوبت ھاتراقر ياسئرال سلجمال ذخیت )ج(

 تاوقلل ىلعاأل دئاقال ،لامشال من نكا امھأی ،ةیروھمجال یسئر بئنا أو لواأل بئاالن نویك )د(
 ،ةینادوسال ةحلسمال

 ٢٥ةداملل ًاقوف ًامیو نیست لخال ىرجُتتاابختان لخال من ةیروھمجال یسئربصمن لشغ میت)ھـ(
 .روستدال اھذ من

 تاابختناال لقب لواأل بئانال بصمن وخل

 حشمر بصنمال ىلویت ،تاابختناال لقب ةیروھمجال یسئلر لواأل بئاالن بصمن وخل ةلحا في ـ٦٨
 .بصنمال وخل من نیعواسب لخال كلوذ ،نادوسال ریرحلت ةیبعشال ةكرحال

 لواأل بئاوالن ةیروھمجال یسئر ةیوال لألج ةیلاقتان ماكأح

 ةیروھمجال یسئر لمیك ، ةدـحولل ةدیمؤ ریـصمال ریرتق لحو ءاتفتساال ةجینت تءجا اإذ )١( ـ٦٩
 .روتسدالاھذ من ٥٧ ادةمالصلنًاقوف امھتیوال لأجلواألبئانوال
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 نكا إن ھبصمن في ةیروھمجال یسئررمتیس ،لاصنفاال نادوسال بوجن يناطمو راتیاخ ةلحا في )٢(
 ةیرومھجال یسئربصمن لواألبئاالن ىلوتوی ،ًمستقیال ربتعفیبوجنال من نكا اإذاأم،لامشال من
 . ةمداقال تاابختناال ءارإج نیلح ةیالوال لأج لمكلی

 عبارال لصفال

 يموقال ءازروال سلمج

 ھتایحالوص يموقال ءارزوال سلمج نیوتك

 .ءازرولل ًایومقًاسلمج ،ةیروھمجال ةاسئر في رواـتشال دبع ةیروھمجال یسئرلكیش )١( ـ٧٠

 .ميوقال ءازروال سلمج في اءضأع هبائاون ةیروھمجال یسئرنویك )٢(

 ،ةیروھمجالةاسئورةیرومھجال یسئلرروتسدالاھذاھدیسن يتالتاصاصتخالبالخالاإلندو )٣(
 .ىرخاأل ةیذفینتال تارارقال عیجم ىعل يموقال ءارزوال سلمج تاراقر دوتس

 روستدالاھذصوصلنًاقوفةلودال فيةیموقالةیذتنفیالةطلساليموقالءازروالسلمجنویك )٤(
 .ةطیبسال ةلبیغألبا أو ءراآلا قفاوبت ھتاراقر زویجی نوناقوال

 ءارزوال نونوایع ةلدو ءاروز ةیرومھجال ةاسئر في رواتشال دبع ةیرومھجال یسئرنییع )٥(
 .مھبیاغدعن مءھابأع نوفیصر دوق ،نییموقال

 .يموقال ریزوال ھیدیؤ يذال ھتذا مقسال ةلودال ءاروز يدیؤ )٦(

 يموقال ریزوال مقس

ـ:ھبصمن مامھ ىلوتلی ةیروھمجال یسئر ماأم ةیلاتال نیمیال ھنییتع دعن يموقال ریزوال ىدیؤ ـ١٧

 ًالصخمتاقواأل كل في نوأك أن یمظعال هللابا مسأق ،ایمقو ًاریوز تنیُع دوق ..................... اأن " 
 عفاأد نوأ ،دبالال نانیقو كل ىعاأر نوأ ھنوصوأ ھمرواحت روتسدلبا مزتال نوأ ،نادوسال ةیروھملج
 ھماأق يذال يزكرمالال ياطرقمیدال مكحال امظندطیووت اھتدحلو لمأع نوأ ،اھاللقتاس عن ًالصخم
 ". دیشھلوأقماىعلهللاوا،دالبوال بعشالةمخد فييدجھىصأقًاقصاد لذأبنوأروستدال

 يموقال ءارزوال سلمج مامھ

 ـ:ةلیاتال مامھال يموقال ءارزوال سلجلم نوتك ـ٢٧
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 ،ةلودال تاساسی طیخطت )أ(

 ،لماشال مسالال ةیقافات اذفإن )ب(

 یةئانثال تایقافتالوا ةلیودال تادھاعملوا ةیموقال ةنزاوموال ةیموقال نیناوقال عیرامش رادابت )ج(
 ،فاطراأل دةدعتموال

 ،ءارجاإل اذخوات ةعجارملل يموقال يرازوال ءاداأل لحو ریراتقال يقتل )د(

 ریراقتال يقتل میت أن ىعل ،قیسنتال فدبھ أو ملعلل تایالولل يذیفنتال ءاداأل لحو ریراقتال يقتل )ھـ(
 ،نادوسال بوجن مةوحك رعب نادوسال بوجن من ةیوال ةلحا في

 اھذ من )و( و )ھـ( نلیودجلل ُاقوف ،ریرقتلوا ةتبقیمال أو ةكرتشمال لئاسمال نأبش ریراقتال يقتل )و(
 مویق،ابھھصاصتاخ قرر ما ذاإف .تاصاصتخاالهھذةسراممةصالحی لھتنكااإذامفی،روستدال
 ىعل ضارتعاال ةلحا يوف .صاصختاال كذل ةسرامم في ھبتغبر ىرخاأل مكحال تایوتمس ارطخإب
 ءوجالللقبًایود لةأسمالةیوسلتةینعمالتایوستمالةطاسبوةلجن لكتش ،محك ىوتمس أيلقب منكذل
 ،ةیروتسدال ةمكحملل

 .نوناقوال ةیروھمجال یسئر لھ اھدیسن ىرأخ مامھ أي )ز(

 يموقال ریزوال تاصاصاخت

،ىرأخ تاراقر أي ىعل اھفی ھاتراقر ولعوت ھتراوز في لواأل ولئسمال ھو يموقال ریزوال٧ 
)١( ـ٣ 

قیلتع ةیروھمجال یسئلر زوجوی ،تارارقال كتل عةجامر يموقال ءارزوال سلجلم زویج نھإف كذل معو 

.ھتعجامر نلحی يمقوریوز هردیصراقر أي 

 امفی ونئشنوی تایالووال نادوسال بوجن ةموحك ءاروز من ھئراظن مع يموقال ریزوال نواعیت )٢(
 .ةیروتسدال مھتامازلتبا ءافولل تاقعال مھنبی

 .ةیموقال ةسایسال فادأھ قیقحلت ةماعال ونئشال في ةدایقلل ىدصویت يساسی أو معا ردو أي ىدیؤ )٣(

 .ضیوتفال أو نوناقال بجوبم لھ دنسُت تاصاصتاخ أو مامھ أي )٤(

 نییموقال ءارزولل ةیدرفوال ةینامضتال ةیولئسمال

. اسلجوم ةیرومھجال یسئرماأم ولئمس يموقال ریزوال٧  يطنوال سلجملوا يموقال ءازرلو )١( ـ٤

 سلمج ءاأد عن ينطوالسلجمالماأمةیدفروةنیامضتةیولئمس نوولئمس نویموقالءازروال )٢(
 . يموقال ءازروال
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 .يموقال ءازروال سلمج تاراربق مزلُم يموقال ریزوال )٣(

 ةاصخال لامعاأل رظوح ةیلامال مةذلبا رارقاإل

 مكاحموال ةیروستدال ةمكحمال اةضوق ةیعیرشتلوا ةیذفینالت ةیروستدال باصنمال لوغشا مدیق )١( ـ٧٥
 مھتاكتلمم منضیت ةیلامال ةمذلبا ًایسر ًارارإق ،مھبصامن ھمیلتو ىلد ،ةیندمال ةدمخال تادایوق ایلعال
 .نوناقلل ًاقوف ھمئانبوأ مھجازوأب لقعیت ما كذل في ابم مھتامازتوال

 بوجن ةموحك یسئر أو ھیراشمست أو ھیدعامس أو ھبیئنا من ألي أو ة،یرومھجال یسئلر زویج ال )٢(
 أي ةلوامز ،ىرخاأل ةیذفینوالت ةیروتسدال بصانمال ليغشا من أي أو نییموقال ءازروال أو نادوسال
 ملھ زویج الاكم ،مھبصانلم مھیلتو ءانأث يلما أو يعاصن أو يراتج لعم أي ةسرامم أو ةصخا ةنمھ
 بوجن ةموحك أو ةیموقال ةموكحال یرغةجھ أي من عنو أي من لعم لوقب أو يالمضیوتع أي يقتل
 .لاحال نویك امفكی یةئوال مةوحك أو نادوسال

 يموقال ریزوال بصمن وخل

 ـ: ةتیآلاتالاحال من أي في يموقال ریزوال بصمن لوخیـ٧٦

 ،ةیروھمجال یسئر ةطاسبو ھلتاقاست لوقب )أ(

 ،ةیروھمجال ةاسئر في رواشتال دبع ةیروھمجال یسئر ةطاسبو هؤافإع )ب(

 . ھتاوف )ج(

 يموقال ءارزوال سلمج تالوامد ةیسر

 ألي فشیك أو لقین أو يیفش أن ریزولل زویج وال ،ةیسر يموقال ءارزوال سلمج تالوامد ـ٧٧
 .سلجمال من ذنإب إال تالوادمال كتل عن خصش

 ةیرازوال لاماألع في عنطال

 اھفی عنطال يموقال ریزوال أو يموقال ءارزوال سلمج لامأع من ررضمت خصش ألي زویج ـ٧٨
 ـ:ماأم


امظن أوقوحقالةقیوث أوروستدالاھذ كاھتنباقلعیت بھىعدماللعفالنكا اإذةیروستدال مةكحمال )أ( 

.لماشال مالسال ةیقااتف أو يزكرمالال كمحال 


.ىرأخةینونقابابأسيأبًاقلعمتءاـدعاالنكااإذةكمحمال أوةتصخمالةطلسال )ب( 
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 سامخال لصفال

 ةینطوال ةدحوال ةموحك

 ةیطنوال دةحوالةموحك فادأھ

 ماكأح من مغرال ىلوع ،لواأل بئانال مع رواشالت دعوب تاابخنتاال لقب ،ةیروھمجال یسئرلكشُیـ٧٩
 ةجاحال رزتب،لماشالمالسال ةقیافاتذیفنلتةیوطن ةدوح مةوحك ،روستدالاھذ من )١( ٧٠ ةدامال
 .ةینطوال ةدایسال ةیاموح ةیطنوال ةدحوال زیزعوت ةكراشمال عیسولت

 ةینطوال ةدحوال ةموحك دعامق صصیخت

 ةئاملبا نیثالوث لامشلل ةئاملبا نیعسب ةسبلن ًاقطب ةیطنوال ةدحوال مةوحك في لیثمالت نویك ـ٨٠
 ـ: يلاتال ونحال ىعل كلوذ بونجلل

 ةثالوث نویلاشم ةئاملبا نوعبروأ ةعتس " ةئاملبا نیسموخ نینثبا يطنوال رمتؤمال بحز لّثَمُی )أ(
 ،"نوبیوجن ةئاملبا

 نوبیوجن ةئاملبا نورشوع دحوا " ةئاملبا نیرشوع نامبث نادوسال ریرلتح ةیبعشال ةكرحال لّثَمُت )ب(
 ،"نولیاشم ةئاملبا ةعبوس

 ة،ئاملبا رعش ةعربأب ىرخُاأل یةلامشال ةسیایسال يوقال لّثَمُت )ج(

 . ةئاملبا ةبست ىرخُاأل ةبیونجال ةسیایسال يوقال لّثَمُت )د(

 ةیموقال ةیرازوال بئاحقال ماتساق

 من )د( قحلمال في ةنیبمال تااعطقلل ًاقوف يموقال ءارزوال سلمج في ةیرازوال بئاقحال متسقُتـ  ١٨
 ًاكم ةفصمن ةمقس ،بسفح ةیطنوال ةدحوال ةموحك ضارغأل بھ لمیع يذال لماشال مالسال ةیقافات
 . روستدال اھذ من ٨٠ ةدامال ماكألح ًاقوف كلوذ ًاعوون

 ةینطوال ةدحوال ةموحك تاواجب

 ـ: ةلیاتال تابجاولبا ةینطوال ةدحوال ةموحك موتق ـ ٢٨

 ،ورستدال اھذ صوصلن َاقوف ةیموقال تاساالسی اذفنوإ عضوو ةلودال رییسوت ةراإد )أ(

 قيرعوال ينثالوا يفاثقال عونتال رابتاالع في خذأیيزكمر الياطرقمدی محك امظنءاإنش )ب(
 ،ةأرملوا لجرال نبی ةاواسملوا يوغلوال ينیدوال
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 يطناولم ةاصخوب ،ًابجاذ ًاراخی نادوسال دةوح لعتج يالت ةیفیكلبا لماشال مالسال ةیقااتف ذاإنف )ج(
 اھذ من رعش سداسال بابلل ًاقوف ریصمال ریرتق حق ةسرالمم لیبسال دیھموت ،نادوسال بوجن
 ،روستدال

 مالسال ةیقافتبا روھمجال فیرعلت ةیموقال تاغلال لبك نادوسال ءاأنح كل في ةیمالإع ةلمبح ماقیال )د(
 ،كرتشمال مھاتفلوا حلاصتلوا ةیطنوال ةدحوال خیستر لأج من روتسدال اذھوب لماشال

 ،دبالال عورب كل في رارستقالوا مالسال دولیس ةمزالال رابیدتال كل اذخات )ھـ(

 سلی ،عازالن لادبتسوا ،نادوسال في ةیعامتجالوا ةیداصتقاال لكاشملل لمشا حل داجإلی يعسال )و(
 قوقحلوا تایرحال مارواحت ةیادصتقالوا ةسیاوالسی ةیعامتجاال ةالدعلبا اموإن ،بفحس ملسالبا
 ،ينادوسال بعشلل ةیساساأل

 ىتلب ةیمنتلوا رامألعوا لھیأتال ةداعوإ رارقستاال ةادعوإ ةاثغإلوا نطولل ةدوعلل ةطخعضو )ز(

.دراومال ةمسوق ةیمنتال في تالالتخاال جلاعوت عازنلبا ةثرأتمال طقانمال تاجحا 
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 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال :عبارال بابال
 لواأل لصفال

 اھلعم ةقیروط ةیموقال ةیعیرشلتا ةئیھال نیوتك

 ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال نیوتك

 ـ:نییلاتال نسیلجمال من ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال نوكتت )١(٨ ـ ٣

 ،ينطوال سلجمال )أ(

 .تایالوال سلمج )ب(

 ینسلجملل ةكرتمش تاسجل في روستدال اھذ اھددیح يتال اھلامأع ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال يدتؤ )٢(

.لھ ًبائنا تایالوال سلمج یسئر نوكوی ينطوال سلجمال یسئر اھسأیر 


.روستدالاھذهددیحيذالباصنلباًاموكحومهحدىعلسلمجللكًالصفمنتاوصاأل عدنویك )٣( 


.روستدالاھذ هددیحالمًاقوف ھلامأعةدیألتةلصفمن تاسجل نیسلجمال من كل دقیع )٤( 


.اھمن لبك ةصخا ةیلخدا حئالو اھمجلسی من لكول ةیموقال ةعییرشتال ةئیھلل نوتك )٥( 


يطنوال سلجمال نیوتك 


.ھةیزون ةحر تاابخانت في نبیختمن اءضأع من ينطوال سلجمال نوكیت )١(٨ ـ ٤ 


.ھئاضأع ددوع ينطوال سلجمال نیوتك يموقال تاابختناال نونقا ددیح )٢( 


تایالوال سلمج نیوتك 


يعیرشتال سلجمال ةطـاسبو نباخینت ،ةیوال للك نیناث نثلیمم من تایالوال سلمج نوكیت )١( ـ٨٥ 

.تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال اھررتق يتال تاءارجإلوا يموقال تاابخنتاال نونالق ًاقوف ةیالولل 


.ىیأب قةطمن سلمج امھرتاخیتایالوال سلمج في ناناث نابقامر يأبی قةطنلم نویك )٢( 


ةیموقال ةیعیرشتال ةئھیال ةویضلع ةیلھاأل 


ـ:حشرمال نویك أن ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال ةویضلع طرتیش )١( ـ٨٦ 


،ًایاندسو )أ( 
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 ،ًامعا نیرشوع دحوا عن هرعم لیق ال )ب(

 ،لقعال میسل )ج(

 ،ةباتكلوا ةءارقلبا ًَاممل )د(

 .يقخالاأل ادسفال أوةنماألبا لقعتتةمیجر فيةقباسالعبسالتاوالسن لخال ھنتاإد بقتس لم )ھـ(

 . تایالوال سلمج في لثیملتوا ينطوال سلجمال ةویضعنبی عمجال زویج ال )٢(

 أو نادوسال بوجن سلمج اءضأع من كل ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال ةویضلع ًالأھ نویك ال )٣(

عقاومال مھیلتو لخال اھتاموحك اءضأع أو تایالولل ةیعیرشتال سلاجمال اءضأع أو ةالوال أو ھتموحك 

.اھیإل راشمال 


.يموقال ءازروال سلمج ةویضوع تایالوال سلمج في لیثمتال نبی عمجال زویج ال )٤( 


ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال في ةویضعال طوسق 


من أي في ىنعمال سلجمال هردیص راربق ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال في ةویضعال طقتس )١( ـ٨٧ 

:ةلیاالت تالاحال 


،ةدعقمال ةیدسجال أو ةیلقعال ةلعال )أ( 


ي،قالخاأل دافسال أو ةنامألبا قلعتت مةیجر في ةناداإل )ب( 


،لوبمق رعذ أونإذندو ينعمالسلجمللةلمكا ةردو عن بایغال )ج( 


،ًةبوتمك ھتلاقتاس ھمیدتق عن ينمعال سلجمال في نالاإلع )د( 


ةویضلع ھبجوبم وضعال بختان يذال بزحال أو ةسیایسال ةغبصال أو يسایسال بانتساال رییتغ )ھـ( 

ي،نطوال سلجمال 


ةلحا في ھئاضأع يثلث ةلبیأغب ينعمال يئالوال يعیرشالت سلجمال هردیص راقر بجوبم ءافاإلع )و( 

،تایالوال سلمج في نیلثممال 


ي،ئوال ریوز بصمن أو ىلوا بصمن أو نادوسال بوجن مةوحك في ریوز بصمن ىلتو )ز( 
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 . اةفوال )ح(

 .روستدالاھذ ماكأحقوف ًامیونیعتسلخال ھفخل بختنُی،لثمم أووضعدعمق وخل دعن )٢(

 ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال رمق

 نیسلجمال يیسئلر زویج كذل عوم ،يطنوال سلجمال رمق في ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال دقعتن )١( ـ٨٨
 .خرآنامك في ةیموقال ةیعیرشتال ةئھیال ةسجل دعق ىعل یةئااستثن بابألس اقفیت أن

 نامك أي في یائانثتاس داقعلالن ھتودع ھیسئلر زوویج نامردمبا هرمق في يطنوال سلجمال دقعین )٢(
 .خرآ

 أو نادوسال بوجن ةمصعا في ھتاسجل دقیع أن لھ زوویج ،نامردمبا هرمق تایالوال سلمج ذخیت )٣(
 .نلیثممال ةیلبغأراقر أو ھیسئرراقر بحس ةیوال أي في

 ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال وضع مقس

 سلجمال ماأم ةیلاالت نیمیال ،ھمامھ ىلولت ،ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال في وضع كل يدیؤ ـ٨٩
ـ:صتخمال

 هللابا مسأق ،تایالوال سلمج في ًثالمم / يطنوال سلجمال ًفيواضعتبختنُأدوق ................. اأن " 
 نوأ ھمرتحوا دبالال روستبد مزتال نوأ ا،ھبعوش نادوسال ةیروھملج ًالصخوم ًاقصاد نكوأ أن یمظعال
 لذأب نوأ ،درجوت قدبص ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال في ًواضع يتابجوا يدأؤ نوأ ،نوناقلل لثتأم
 " . دیشھ لوأق ما ىعل هللاوا ،بعشالةمخد فييدجھ يراصُق

 ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال لأج

 ھتسجل ادقعان میو من أدتب تاوسن سخم ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال يسلمج من كل لأج نویك ـ٩٠
 .ىلواأل

 ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال مامھ

مابمھ مایقلوا ،ةطنیوال ةدحوال خسیتر اھیلوع ،ةبیعشال ةدااإلر ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال لثتم٩ 
)١( ـ١ 

. يزكرمالال مكحال امظن ةیقروت ،ةیموقال ةیذیتنفال ةطسلال ةبقاروم يموقال ىوستمال ىعل عیرتشال 


ـ:ةیلاتال ماھمال ةسراملم ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال دقعتن ،)١( دنبال مومبع ساسمال ندو )٢( 


،ةیقافتاال افطر امھدیق يتال لماشال مالسال ةیقافات ستم يتال تالیدعتال ةزاجوإ روتسدال اھذ لیدتع )أ( 

،روستدال اھذ من ٢٤٢ ةادملل ًاقوف كلوذ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com


      
 

            
 

              
 

 
             

 
    

 
      

 
      

 
        

 
     

 
           

 
       

 
    

 
     

 
     

 
     

 
             

    
 

              
             

 
      

 

     

 ،ةیروھمجال یسئر تاابطخ ةشقامن )ب(

 ،روتسدال اھذ من ٠١١ةادملل ًاقوف تاداریإلوا دراوملل يونسال صصیخالت ىعل قیدصالت )ج(

 اھذ من )٢(٠٨١ ةدامال ماكأح قوف ةیروھمجال یسئرھضرف نونقا عورمش أي في رظنال ادةإع )د(
 ،روستدال

 ،روستدال اھذ من )١( ٠٢٢ ةدامال في ھیعل صوصنمال نادوسال بوجن ءاتفتاس نونقا رادإص )ھـ(

 ،برحال نالإع ىعل قیدصتال )و(

 ،ھائاھإن أو ئرواطال ةلحا نالإع دییأت )ز(

 ،لواأل بئانال أو ةیروھمجال یسئر ةتنحی )ح(

 .نوناقال أو روتسدال اھذ اھددیح ىرأخ مامھ أي )ط(

 ـ:تيآلبا ًاتصخمينطوال سلجمال نویك )٣(

 ،)ب( ٥ دنالب ةاعامر مع ةیموقال تاصاصتخاال كل في عیرشالت يلتو )أ(

 ،عمجتملوا ةلودلبا ةقلعتمال تاسایسلوا جماربلوا خططال دامتاع )ب(

 ،ةیموقال ةیونسال ةنزاومال ةزاإج )ج(

 ،ةیلودال تایقاتفالوا تادھاعمال ىعل ةقداصمال )د(

 ،ةیموقال ةیذیفنتال ةطلسال ءاأد ةبقامر )ھـ(

 ،ةماعال لئاسمال نأبش تارارقال رادإص )و(

 تارازلو أو ةمعا ةروبص ةموكحلل يذیفنتال ءاداأل عن ریراتق میدلتق نییموقال ءازروال ءاعدتاس )ز(
 ،نیمع طالنش أو اھنیبع

 یسئلريصیو أن لھزوجوی ،ھمتاراوز ءاأد أو ھمئاأد عن نییموقالءارزوالباوجتاسزاجو )ح(
 .يطنوالسلجمالةقلثًادقفاربتعُااإذ ميوقالریزواللزبع،ةقالح ةسجل في،ةیرومھجال

 ـ:تيآلبا ًاتصخمتایالوال سلمج نویك )٤(
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 ىعل ،تایالولل ةحلمص تذا ىرأخ لئامس أي أو يزكرمالال مكحال امظن لحو تاعیرشتال رادتاب )أ(
 ،نیلثممالعیجم يثلث ةیلبغأتاعیرتشالهھذ رارإق لبطیت أن

 ٥٢ ،٢٤ داومال صوصلن ًاقوف مكحال تایومست كل ابھ دشرتتس تاھجیووت تاراقر رادإص )ب(
،روتسدال اھذ من٢ و ٦ 

 ،ةیروستدالةمكحمال اةضقنییتعىعل نیلثممالعیجم يثثلةیلبأغبةقادصمال )ج(

 تاعیرتش رادتاب أو نالثلثی ةیلبأغب )أ) (٣(٥ ةادمال بجوبم ةلاحمال ةیموقال تاعیرشتال ةزاإج )د(
 ،ًمائمال كذل نكا امكل )ب ) (٣( ٥ةداملل ًاقوف مةزالال ةلیدبال تاسسؤمال ىعل صتن ةیمقو

 ،ةیمتنلوا ءاالبن ادةإلع يموقال قودنصال ىعل فارشاإل )ھـ(

 )٤(١٩١ ةدامال صونص بجوبم ةیموقال لورتبال یةضومف اھلیتح يالت اتضارتاالع في صلفال )و(
 ،روستدال اھذ من )د(

 لویخوت يزكرمالال امظنلل الّعفال بیقطالت لحو نیینعمال نییموقال ءارزوال من ریراتق بطل )ز(
 .اتطلسال

 ـ:ةیلاالت دعاوقال ھصاصتاخ منض ةعقاوال لامعاأل ءاأد دعن نیسلجمال من أي يعایر )٥(

 ،سلجمالكذلىلدنیسلجمال من أيصاصتاخ منضعیقنونقاعورمش أيعدیو )أ(

 نیسلجملل ةكرشتمال مةئادال ةاللجن يإل يطنوال سلجمال ھیعل قفوا نونقا عورمش أي لاحُی )ب(
 رثیؤ عورشمال أن ةنجالل تقرر ما ذاإف .تایالوال حلامص ىعل رثؤُی نكا اإذ امفی ریرقتلوا ھصحلف
 .تایالوال سلجلم نوناقال عورمش لاحُی تایالوال حلامص ىعل

 أو،نیلثمماليثثلةیلبأغبلاحُمالنوناقالعورمش ىعل تیالدتع أيتایالوالسلمج لخأداإذ )ج(
 ،ينطوال سلجملل ھتداإع ندو ھیعل ةقداصملل ةیرومھجال یسئلر عورشمال عفرُی ،ھو اكم هزاأج

 ھإلی لاحُی أن ىإل خرآلاسلجمال ماأم ضورمع عوضمو أي شقاین أن سلمج ألي زویج ال )د(
 .ًیائانھ

 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال اءضأع ةناحص

ةیعیرشتال ةئیھال وضع دض یةئاجن تاءارإج أي اذخات ،سالتلب تالحا یرغ في ،زویج ال٩ 
)١( ـ٢ 

.ينعمالسلجمال یسئرمنِنإذندوھتاكلتممقبح أوھبحق طبضرابیتد أياذخاتزویج وال،ةیموقال 


عن ةناصحال عرف ،ةیرطخ مةیربج لثممال أو وضعال مھاات ةلحا في ،ينعمال سلجملل زویج )٢( 

.مھتمال لثممال أو وضعال 
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 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال تاسجل

لقب من داقعنلال ھتودع دبع ىلواأل ھستجل ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال يسلمج من أي دقیع٩ 
)١( ـ٣ 

ربأكىلواألةسلجالسأروی،تبااختناال ئجانتنالإع منًامیونیثثاللخال كلوذ،ةیروھمجال یسئر 

.ًاسن نریضاحال نیلثممال أو اءضعاأل 


ةایبدسلمج كلددیح،)د ) (٢( ٥٨ ةدامال في دةراوال ةیروھمجال یسئر اتطلبس ساسمال ندو )٢( 

. ھتاردو من ةردو كل ءاھتوان 


أونلیثممال أو اءضعاألفنصبطل ىعل ًءابنةادعالقفو أوةئرطا ةردودعق سلمجللكزویج )٣( 

.ةیروھمجال یسئر من ةودع ىعل ًءابن 

 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال تاادقی

 .ىلواأل ةـسلجال في ھئـاضأع نبی من نبوختنُی یسئرلل باوون یسئرسلمج للك نویك )١(٩ ـ ٤

 ةیراداإل ھونئشىعل فارشإلوا ھامظنطبضوسلجمال تاسجل ةاسئرسلجمال یسئرىلویت )٢(
 .ھجراوخ نادوسال لخدا سجلمال لثموی

 ھفی ةصصختمال ناجلال اءضعوأ ءاسؤور ھتاادقی ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال يسلمج من كل بخینت )٣(
 .ةیلخادالحئاوالل هددتحالمًاقوف ىرأخنالجيوأ

 نیماأل ىلوتوی ،نیلثممال أو اءضاألع یرغ من ًامعا ًاینأم ھسلمج ةقفاوبم سلجمال یسئر نییع )٤(

.سلجمال یسئرفارإش تتح سلجملل ةیراداإل ونئشوال تاسلجال یرضتح ىعل فارشاإل ماعال 


.ةضیرعال ةكراشمال ةدعقا يعایر أن ھبصامن صصیخت دعن ينطوال سلجملل زویج )٥( 


ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال نالج 


.ةئرطا ناجول مةئدا ةصصخمت نالج ،ةیلخادال حھئالو بحس ،سلمج للك نویك )١( ـ٩٥ 


.نیسلجمال متھ ةددمح لئاسلم ةئرطا أو مةئدا ةكرتمش نالج لیكتش نیسلجملل زویج )٢( 


ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال حئالو 


.ھلامأع یمظنلت حةئال ،ھیسئر من ةرداببم ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال يسلمج من كل ردیص )١( ـ٩٦ 


.نیسلجمال يیسئر من ةرداببم ةـیلخادال حئاوالل ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ردتص )٢( 
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 باصنال

 صتن أنزوویج ھ،ئاضأعفنص منرثأكيطنوالسلجمالداقعالن يادعالباصنالنویك )١( ـ٩٧
 .نیناوقال عیراشلم ریخاأل ضرعال تاسجل ىعل يریس ال لأق بانص ىعل سلجملل ةیلخادال حئاولال

 .ٍینلثممالدعد فنص منرثأكتایالوالسلمجبانصنویك )٢(

 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال تاسجل ةینعل

 اھبث زوجوی ،اھتالوامد رشنُوت ًةینعل اھیسلمج من يوأ ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال تاسجل نوتك ـ٩٨
 ضبع ةیسر ررتق أن اھسیلمج من ألي أو ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھلل زویج كذل عوم ،ًایمالإع
 .ةیلخادال حئاولل ًاقوف تالوادمال

 ةیعیرشتال تارراقال

 نكا ما يمت ءراآلاقفاتو أو عامجإلبا اھسیلمج من أي أو ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال تاراقر ذختُتـ٩٩
 روتسدالاھذ اھعلی صینيالت تالاحالاعد امفینریضاحللةطیسالب ةیلبغألبازاجُفتالوإ ،ًانكمم كذل

 .كللذ ًافخال

 ةمیوقال ةیعیرتشال ةئیھال اءضأع زایتام

 كلوذ،ةیولئسومةیربحھمئراآعنریبعتال فيقحالةیموقالةیعیرتشالةئیھالاءضألعنویكـ٠٠١
 وال ،ةینونقا تاءارإج ةأی مدھضذختُت وال ،ينعمال سلجمال حةئالماكأح ھضرتف ما ىسو دقی ندو
 .ھمامھةدیأتیلسب فياھیدیبيالتراكفاأل أوءراآلابببسطفق،ةمكمح أيماأممھمن أيلءاسُی

 ةیرومھجال یسئرةاطبخم

 أو صھخبش اھیسلمج من ًاأی أو ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال باطخی أن ةیروھمجال یسئلر زویج ـ١٠١
 ،ىرخاأل اھلامأع ىعل ةیأسبق لبطال كذل ىلتو أن ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ىلوع ،ةلارس یقطر عن
 .عوضمو أي في ةیموقال ةیعیرتشال ةئیلھايرأ لبطی أن ةیروھمجال یسئلر زویج اكم

 ةیروـھمجال یسئر بانو ةاطبخم

 ةالولوا نییموقال ءازروال تاناوبی

 لبطی أن نادوسال بوجن ةـموحك یسئر أو ةیروـھمجال یسئر بيئنا من ألي زویج )١( ـ٢٠١
 كللت ةصرلفا حییت أن ينعمال سلجمال ىلوع ،ةیموقال ةیعیرـتشال ةئیھال يسلمج من أي ةاطبخم
 .رتیس ما لعجأبةباطخمال
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 امبین ،ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال يسلمج من أي ماأم نایبب ءالداإل لبطی أن يموقال ریزولل زویج )٢(
 .تایالوال سلمج ماأم ناببی ءالداإل لبطی أن يلاولل زویج

 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال اءضأع ةطاسبو لةئساأل ھجیتو

 سلجمال تایصالح راإط يوف ،نیسلجمال من أي في ةیموقال ةیعیرشتال ةئیلھا اءضألع زویج ـ٣٠١
 ،ھإلی ةدنسمال ماھملبا قلعیت عوضمو أي لحو يموقال ریزولل لةئأس ھیجتو ،ھحتئال قفوو ىنعمال

 .ةعرسال ھوج ىعل ةباجإلبا ينعمال سلجمال يفایو أن ریزوال ىلوع

 ةطاحاإل تابطل

 من أي أو ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال يسلمج من ألي زویج ينمعال لسجمال حةئال اةعامر مع ـ٤٠١
 .نأش ذي عوضمو أي لحو نایبب ًاصیخشيلید أن يمقو ریوز أي من لبطی أن امھنالج

 ماعال ءاعدستاال

 خرآ خصش أي أو معا ظفمو أي ءاعداست ھنالج من ةلجن ألي أو ينطوال سلجملل زویج )١(ـ٠٥١
 .ھنالج من ةنلج ألي أو سلجملل يرأ ءادإب أو ةداھبش ءدالإلل،ھبیئاون ةیورھمجال یسئرءاستثنبا

 دبع إال ةیموقال ةیذیفنتال ةطلسلل ةرشابمال ةیولئسمال منضعتق لةأمس ةأی في یقتحقال زویج ال )٢(
 .ةیروھمجال یسئر ارطإخ

 نیناوقال تاعورمش میدتق

 ریزوال أو يموقال ءارزوال سلمج أو ةیرھومجال ةاسئر أو ةیرومھجال یسئلر زویج )١( ـ٠٦١
 ةئیھال يسلمج من ألي نونقا عورمش میدتق ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال نالج من أي أو يموقال
 .امھتاصاصاخت اةعامر مع ةیموقال ةیعیرتشال

 ةصخا ةرادببمنونقاعورمش میدتقةیموقالةیعیرتشالةئیھال اءضأع من وضع ألي زویج )٢(
 .سلجمال كذل ةیصالح اقطن في عیق عوضمو أي في ھییل ذيال سلجملل

 إال ينعمال سلجمال ىعل ھضعر زویج فال و،ضع من ةصخا ةرداببم نوناقال عورمش نكا اإذ )٣(
 .ةمھا ةمعا ةحلمص ىعل ويطیننكا اإذامفیررلتق ةتصخمالةجنللھتلاإحدبع

 نانیوقال تاعورمش رظون ضعر تاءارإج

 يلواأل ةءارقلل ةیموقال ةیعیرـتشال ةئیھال يسلمج من ألي مدقمال نوناقال عورمش ضرعُی )١( ـ٠٧١
 ھجبو لوادللت ةنیاثال ةءارقلل عورشمال مدقُی ،ينمعال سلجملل مدُق ھأن كلبذ ربتعُوی عورشمال ماس دایرإب
 لوادتللةلثثاةءاقركاھن نوتكةنیاالث ةءارقال فيعورشمالزیجُأذاإف،أدبمالثحی من ةزاجإلوا معا
 ھلشك فيعورشمالمدقُیاھدعوب ،ھفیلصفال ثمنوم ھیعل لیدتع أيلاخإلد لیصفتالھوج ىعل ھفی
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 ةدما مادة ھتزاإج متوت ةشقانملل ةضرُع عورشمال نویك ال ةلحرمال هھذ يوف ،ةیمتاخال ةءارقلل يئاھنال
 .ًالمكا زاجُی ثم

 دتع كي ةنیعمال ةنجلال ىإل ،ىلواأل ةءارقال دبع ،ننواقال عورمش ينعمال سلجمال یسئرلییح )٢(
تالیدعتال لحو ًاریرتق ةنجالل مدتق اكم ،ةنیاثال ةءارقلل ًادیھتم عورشمللًَامعا ًامیوتق منضیت ًاریرتق
 ىرأخ ًةمر عورشمال لیحی أن سلجمال یسئلر زویج .ةثلاثال ةءارقال دعن اھزتج لم أو اھتزاأج يتال
 . ةیمتاخال ةءارقلل ًادیتمھ لھ یةئاھنال ةغایصال لحو ریرتق داعدإلةنیمعال ةنجلل

 عورمش ةمكوح ةیعورمش لحو ریخب يرأ بطل ةینعمال ةاللجن أو سلجمال یسئلر زویج )٣(
 .ھیتلوقبوم عورشمال رأث في ھیرأ ءادإلب عورشمال في ةحلمص لھ من ةودع زویج اكم ،نوناقال

 .ةیزاإیج تاءاجرإب أو ةمعا ةكلجن نونقا عورمش أي في تیب نأ،صخا راربق ،سلجملل زویج )٤(

 نیناوقال ىعل ةیروھمجال یسئر قةادمص

 یسئر ةقادمص دبع إال َانونقا ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال هزیتج نونقا عورمش أي حبیص ال )١( ـ٠٨١
 ًامیونثیثالةدلمبابأسءادإبندوعیقوالت عنةیروھمجال یسئرعتنامذاإف،ھیعلھعیقووتةیرومھجال
 .ھیعل ًاقدامص نوناقال ربتعُی

 ادعُی ،ھعانتام بابأس ىدبوأ نوناقال عورمش ىعل عیقوالت عن ةیروھمجال یسئر عتنام اإذ )٢(
 ةمد لخال في ةیروھمجال یسئر تـاظحمال لحو لوادتلل ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ىإل عورشمال
 ).١( دبنال في ةددحمال ًامیو نثالثیال

 عیجم يثلث ةیلبأغب ىرأخ ةمر ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ھتزاأج اإذ ًامربُم ًانونقا عورشمال حبیص )٣(
 ذافلن ةمالز ةیروھمجال یسئر ةقفامو نوتك ال ةلاحال هھذ وفي ،نیسلجمال في نیلثمملوا اءضعاأل
 .نوناقال

 ةتقؤمال میسارمال

 رموأل ،ادقعانةلحا فيةیموقالةیعیرـتشالةئیھالنتك لم إن،ةیرومھجال یسئلرزویج )١( ـ٠٩١
تقؤمال موسرمال ضعر بیج كذل عوم ذ،فاالن نوناقال ةقو لھ نوتك ًاتقمؤ ًاموسمر درِصْی أن ،لجعا
 ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھال تزاأج ذاإف ،هداقعان لحا ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال في ينعمال سلجمال ىعل
 ةرودال ضتقان أو نیسلجمال من أي ھضرف اإذ اأم نوناكق ھَّسن بفیج ،ھماكأح تابذ تقؤمال موسرمال
 .يعرج رأث ندو ھلوعمف لویز ھتزاإج ندو ةیناملربال

 في ةتقمؤ میسامر ردصُی أن ةیروھمجال یسئلر زویج ال )١( دنبال صونص من مغرال ىعل )٢(
 تاابختناال أو يزكرمالال مكحال امظن أو قوحقال ةوثیق أو لماشال مسالال ةیقافات ستم يتال لئاسمال
 تادھاعمال أو یةئانجال تاعیرشالت أو ةیلامال تاداریإلوا دراوملل يونسال صصیختال أو ةماعال
 .ةلودال دوحد لدعُت يالت ةیلودال تایقافتالوا
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 ،ھلوعمف لزا تقمؤ موسمر أيىضقتبمھلیدتع أوهؤاغإل تمنونقالبكدیجد من لعمالمیت )٣(
 .تقؤمال موسرمال لوعمف لازو خیرتا من نوناقال كذل لوعمف يرویس

 ةقادصمالةطسل ةیرومھجال یسئرضیوتف،ةخلیادال حھئالو ررتقامبحس ،ينطوالسلجمللزویج )٤(
 ،ةقالح ةزاإلج ةجاحالندوداقعانھلحا فيسلجمالنیك لماإذةیلودالتایقاتفالوا تادھاعمالىعل
 .هداقعان رفو سلجمال ىلد اھیعل قادصمال تادھاعملوا تایقافتاال عدوُت أن بیج كذل عوم

 تاداریإلوا دراومال صصیخت نونقا عورمش

 دراومال صصیختلحو نونقا عورمش میدقبت ةتصخمال ھةجلل ةیرومھجال یسئردیعھ ـ٠١١
 ةلیما ةسن كل ةیابد بلق بسامن توق في ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھلل روتسدال اھذ ماكألح ًاقوف تاداریإلوا
 .عورشمال كذل دامتالع ةسجل دعق ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ىلوع

 ةیموقال ةنزاومال نونقا عورمش

 يإل ةلودلل ةیموقال ةنزاومال عورمش میدبتق ةتصخمال ةھجلل ةیروـھمجال یسئر دھیع )١( ـ ١١١
 يلاموال يادصتقاال فقوملل معا میوتق ىعل كذل لمویشت ،ةیلامال ةالسن ةیابد لقب ينطوال سلجمال
 ةنسال عقوا يإل ةنرامق ةمداقال ةللسن ةحرتقمال تافورصموال تادایرإلل ةلصمف تاریدقوت ،دباللل
 اھیإل تیالوتح أي أو ةطیایاحت لاوأم يوأل ةماعال ةنزاومال لحو نابی ىعل كلذوك ،ةمرصنمال ةلیامال
 اذھختت ریابتد أو تاساسی أو ةیلما تانابی أو ةصخا تانزامو ألي تااحضیوإ ،اھمن تاصصیخت أو
 . ةیموقال ةنزاومال راإط في دالبلل ةیادصتقالوا ةیلامال ونئشال في ةلودال

 تافورصمال ةلمبج ينطوال سلجملل تاحرتمق میدقبت ةتصخمال ةھجلل ةیرومھجال یسئر دھیع )٢(
 بئراضاللحو،تاحرقتموال ،اتادمتعاالصصیختلحونونقاعورشكمةنزاوملبااھجارإدتميتال
 تادسن أو رامتثساال أو ضارتقالبا ةقلعتمال تاحرتقمال لوك ة،ضورفمال ىرخاأل غلابملوا موسروال
 .ةیلما نانیقو تاعورشكم كلوذ ةیموكحال راخداال

 عورمش زییج ثم ،ًالفص ًالفص اھلوادبج ةلودلل ةیموقال ةنزاومال عورمش ينطوال سلجمال زییج )٣(
 في ةدمتعملوا ةلصفمال تاریدقتال زواتج زویج ال نوناقال زیجُأ ذاإف ،يلامجاإل ادمتعاال وننقا
 أو ،تاداریاإل تاریدتق ىعل ةئضافال لاوماأل قاإنف زویج ال اكم ،يافضإ نونابق ّإال ةیموقال ةنزاومال
 .ةیافضإ تاادمتاع نونابق إال ،ينوناقال يطایتحاإل من لاوأم

 اءضعاأل من ةمدقمال ةاصخال ةیلامال نیناوقال تاعورمش

 ةنزاومالعورمشتالوامدقاسیجرخاةصخاةرداببم،يطنوالسلجمالوضلعزویجالـ١١٢
 أي لیدتع أو طاإسق أو ءاغإل أو ضفر يضیقت صخا يلما نونقا عورمش يأبمدقیت أن ،ةیموقال
 أوتادمخالمورس اعد معااللامالىعل مازالت أوصصیخت أومعا دارإی أومرس أوةبریض
 .ةلیامال تاءازجال

 ةیافضإلوا ةتقؤمال ةلیامال ریابدتال
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 أن يرأ ىمت ردیص أن ةیروھمجال یسئلر زویج ،)٢(٠٩١ ةدامال ماكأح من مغرال ىعل )١( ـ ١١٣
 ضفر نایسر ىعل صین ذفاالن نوناقال ةقو لھ ًاتقمؤ ًایروجمھ ًاموسمر ،كذل يضتتق ةماعال ةحلصمال
 سلجمال ىعل كذل يضتیق يذال نوناقال عورمش ضعر نحی ىإل اھلیدتع أو مرس أو ةبریض أي
 نوبد تقؤمال يروھمجال موسرملبا لمعال يھتین ضرف أو يلامال نوناقال عورمش زیجُأ ذاإف ،ينطوال
 .ھیلدتع أو عورشمال ضفلر يعرج رأث

 ،ةیلامال ةنسال لأو عن دامتاالع نونقا عورشوم ةیموقال ةنزاومال ةزاإج تاءارإج تخرأت اإذ )٢(
 .ةدیدجال ةنسلل نونابق تدمتعُا قد تنكا لو اكم ةمصرنمال ةللسن اھتاریدتق قوف تافورصمال رمتتس

 ةنزاوماليتفال مةعا ةحلمص سیمنأش أو،دةیجد روفظتأطر اإذةیروھمجال یسئلرزویج )٣(
 أو ،افيضإدامتاع أو ،يلما نونقا عرومش میدقبت ةتصخمال ةھجلل دھیع أن ،ھتلباقبم ةیموقال
 نونقا عورمش نأش في ةدراوال ماكحاأل كذل ىعل يرسوت ،ةطیایحتاال لاوماأل من صصیخت
 .ةیموقال ةنزاومال

 ةیمتاخال تاباسحال

 میدقبت ةیلامال ةنسال ءاھتالن ةلیاتال ةالست رھشاأل لخال ،ةتصخمال ھةجلل ةیرومھجال یسئردھیع ـ١١٤
 ةالسن كتل في حةضومال تافورصملوا تاداریاإل عیجم عن ينطوال سلجملل ةیامخت تاباحس
 كتل عن هریرتق سلجملل ماعال عجارمال مدقوی ،يطایتحاال لما ىعل ةبوسحمال تافوصرموال
 .تاباسحال

 يعرفال عیرشتال ةطسل ضیوتف

 ةیروھمجال یسئر ضویتف ،نونقا بجوبم ،اھیسلمج من أي أو ةیموقال ةیعیرتشال ةئیھلل زویج ـ٥١١
 ریابتد أي أو رماأو أو دعاقو أو حئالو أي رادإص ةطسل ،ةمعا ةجھ أي أو يموقال ءارزوال سلمج أو
 ينمعال سلجمال ماأم ةیعرفال تاعیرشتال كتل عدوُت أن ىعل ،نوناقال ةقو الھ نوتك ىرأخ ةیعفر
 .حھئالو مكاألح ًاقوف سلجمال كذل من راربق لیدعتال أو ءالغإللةلبقا نوكوت

 ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال لامأع ةجیُح

 أي أو ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال لامأع ةمسال في عنطال يرأخ ةطسل أو ةمكمح ألي زویج الـ٦١١
 ًالیدل ينعمال سلجمال یسئر من ةعقومال ةداھشال رتبعُوت ،ةاخلیدال حئاولل اھتفالخم ىوعبد اھیسلمج من
 .لامألعاكتل ةصح ىعل ًاعطقا

 يناالث لصفال

 اھلجوأ ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھلل ةیلاقتان ماكأح
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 تاابختناال لقب ةیموقال ةیعیرشالت ةئیھال نیوتك

 ،ًواضع نیسموخ ةئامعبأر من ينطوال سلجمال نوكیت ،تاابختناال ءارإج نیلح )١( ـ٧١١
 ىإل ةئاملبا نیعسب ةبلنس ًاقوف سلجمال دعامق لواأل بئانال مع رواتشلبا ةیروھمجال یسئر صصخوی
 ـ:يیل اكم كلوذ بونجلوا لامشلل ةئاملبا نیثثال

 ةئاملبا ةثوثال نولیاشم ةئاملبا نوعبروأ ةعتس ( ةئاملبا نسیموخ نینثبا ينطوال رمتؤمال لّثَمُی )أ(
 ،) نویبوجن

 ةئاملبا نورشوع دحوا(ةئاملبا نیرشوع ةینامبث نادوسال ریرلتح ةیبعشال ةكرحال لّثَمُت )ب(
 ،)نولیاشم ةئاملبا عةوسب ،نویبوجن

 ة،ئاملبارعش ةعربأبيرخُاألةلیامشالةسیایساليوقاللّثَمُت )ج(

 .ةئاملبا ةبست يرخُاأل ةبیونجال ةسیایسال يوقال لّثَمُت )د(

 يلثمم ةیرومھجال ةاسئرراإط في رواتشال دبع ةیرومھجال یسئرنییع ،تاابختناال ءارإج نیلح )٢(
 ىعل ًءابن رایتخاال میت نادوسال بوجن ةلحا يوف ،تایالوال سلمج في يیأب قةطمن يبقاروم تایالوال
 .تایالوال تاسسمؤ مع هرواتش دعوب نادوسال بوجن ةموحك یسئر ةیصتو

 ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال لأج لحو ةیلاقتان ماكأح

 ةیعیرشتال ةئیھال لمتك ،ةدحولل ةدكمؤ ریـمصال ریرتق لوحـ ءاستفتاال ئجانت تءجا اإذ )١( ـ٨١١
 .روستدال اھذ من ٩٠ ةدامال ماكألح ًاقوف اھلأج ةیموقال

 نبییونجال اءضاألع دعامق ربتعُت،نادوسال بوجن يطنامو لقب من لاصفلالن تیوصتال ةلحا في )٢(
 وحالن اھذ ىعل اھلیكتش ةداإع دبع ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ملِكُوت تخل قد ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال في
 .ةمادقال تاابخنتاال نیلح اھلأج
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 يموقال اءضقال ةزھأج :سامخال بابال
 لواأل لصفال

 ةیروتسدال ةمكحمال

 ةیروتسدال مةكحمال ءاشإن

 يذو من اةضقعةتس مننوكتتةیروتدسةكممح،روتسدالاھذصوصلنًاقوف،أشنُت )١( ـ٩١١
 .درجتوال ةیقادصملوا ةھازنلوا ةءافكلبا ملھ دوھشوم ةیافكال ةبرخال

 ةطلسال عن ةلصنفوم ةیذیتنفلوا ةیعیرشتال نتیطسلال عن ةلقمست ةیروتسدال ةمكحمال نوتك )٢(
 .اھماكأح ذیفتن ةیفیوك اھاتءارإج نوناقال ددحوی ،ةیموقال یةئاضقال

 ةبلقا تاوسن عسب ةدلم ةیروتسدال ةمحكمال اةضوق یسئرنییع ٢١١ ادةمال ماكأح ةاعامر مع )٣(

.ھمتاصصخم نوناقال ددحوی دیدتجلل 


.اةبامح أو ةخشی أو لختد نوبد نوناقال نوبقطوی مھتابجوا ةیروتسدال ةمكحمال اةضق ىدیؤ )٤( 


ھبصمن ولوخ ةیروتسدال ةمكحمال یسئر نییتع 

 اةضقال من ةیروستدال ةكمحلما یسئر،لواأل بئانال ةقفاوبم ةیروھمجال یسئرنییع )١( ـ٠١٢
 .ةیروھمجال ةاسئرىلد ًالءامس نوكوی روستدال اھذ من ٢١١ ةدامال ماكألح ًاقوف نینیعمال

 .زلعال أو ةلاقتساال أو ةافوال ةلحا في ةیروستدال ةمكحمال یسئربصمن لوخی )٢(

 ،ھعقووم بسانیت ال يذال كولسال أو زجعلل إال ھبصمن عن ةیروستدال ةمكحمال یسئر لزعُی ال )٣(
 . تایالوال سلمج في نثلیممال اثثل ھیعل قدایص ةیروھمجال یسئر من راربق إال اھذ میت وال

 ةیروتسدال ةمكحمال اةضق

 اھذ من )ج ) (٢( ٥٨ ةداملل ًاقوف ةیروستدال ةمكحمال اةضق ةیروھمجال یسئر نییع )١( ـ ١٢١

فينثلیممالعیجم يثثلةقفاوموب یةئاضقالةدمخللةیموقال یةضوفمال منةیصتوىعل ًءابنروستدال 


.تایالوال سلمج 


.ةیروستدال مةكحمال في ًایفكا ًالیثتم نادوسال بوجن لثمُی )٢( 
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 ىعل ًءابن ذخیت ةیروھمجال یسئر من راربق إال ةیروستدال ةمكحمال في ضقا أي لعز زویج ال )٣(
 .نیلثممال يثثل ةلبیأغبتایالوال سلمج ھیعل قفاووی ،ةیروستدال ةمكحمال یسئر من ةیصتو

 ةیروتسدال ةكمحمال تاصاصاخت

 تایالوالرتیاسود نادوسالبوجن روستود روستدالاذلھةسرحا ةیروستدالةكمحمالنوتك )١( ـ ١٢٢
 ـ:ىلوتوت ،ةمزلوم یةئانھ امھاكأح رتبعوت

 ةموحك أو ةیموقال ةموكحال أو ةیروھمجال یسئر من بطل ىعل ًءابن ةیروستدال صوصنال ریستف )أ(
 ،تایالوال سلمج أو يطنوال سلجمال أو ةیوال أي ةموحك أو نادوسال بوجن

 ةیلامشال تایالوال رتیاسود روستدال اھذ اھمكیح يتال تاعزانمال في لصفال دعن صاصتخاال )ب(
 ،دارفاأل أو ةیرابتعاال تاصیخشال أو ةموكحال من بطل ىعل ءابن

 روتسدلبا ةقلعتمال اایضقال في نادوسال بونلج ایلُعال ةمكحمال ماكأح دض تافنائستاإل في لصفال )ج(
 ،نادوسال بوجن تایوال ریتاسود نادوسال بونلج يلاقتناال

 ،ةیساساأل تایرُحوال ناسناإل قوحق ةیاحم )د(

 بنولج يلاقنتاال روستدال أو روتسدال اذلھ ًاقوف صوصنوال نانیوقال ةیرودست في لصفال )ھـ(
 ،ةنیعمال ةیالوال رودست أو نادوسال

 تاصاصتخاال نأبش ھتزھأج و مكحال تایوتمس نبی امفی ةیروستدال تاعازنال في صلفال )و(
 .ةیقبتمال أو ةكرتشمال أو ةیصرحال

 ًاقوف لواأل بئالنوا ةیرومھجال یسئر ھھجامو في يئاجن صاصتاخ ةیروتسدال ةمكحملل نویك )٢(
 ةیروھمجال یسئربئناةھجامو فييئاجن صاصتاخالھاكم،روستدالاھذ من )٢( ٦٠ ةداملل

 بولجن ایلُعال ةمكحملوا الیُعال ةیموقال ةـكمحمال اةضوق ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال يسلمج يیسئور
 .نادوسال

 يناالث لصفال

 ةیموقال یةئاضقال ةطلسال

 يموقال اءضقال ةیوال

 .ةیموقال یةئاضقال ـةطلسلل نادوسال ةیروھجم في ميوقال اءضقال ةیوال دسنُت )١( ـ ١٢٣
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يلامال لالقتساال اـھول ةیذیفنتال ـةطلسوال ةیعیرـشتال ةئیھال عن ةلتقمس یةئاضقال ةطلسال نوتك )٢( 

.مزالال يرادإلوا 


رادصوإ تامصوخال في لصفال دعن يئاضقال صاصتخاال ةیموقال یةئاضقال ةطلسلل دقعین )٣( 

.نوناقلل ًافقو ماكحاأل 

 الیُعال مةكحملل ًایسئور ةیموقال یةئاضقال ةطلسلل ًایسئرنادوسال ةیروھملج اءضقال یسئرنویك )٤(
 .ةیروھمجال یسئر ماأم ةیموقال یةئاضقال ةطلسال ةراإد عن ًوالئمس نوكوی ،ةیموقال

 .مكاحمال رماووأ ماكأح ذیفتن اھتاسسؤوم ةلودال ةزھأج ىعل )٥(

 ةیموقال یةئاضقال ةطلسال لكھی

 ـ:يلاالت ھجوال ىعل ةیموقال یةئاضقال ةطلسال نوكتت ـ١٢٤

 ،ایلُعال ةیموقال مةكحمال )أ(

 ،ةیموقال فنائتساال كمامح )ب(

 . ىرأخةیمقومكامح أي )ج(

 ایلُعال ةیموقال ةمكحمال

 ـ: الیُعال ةیموقال ةكمحمال نوتك )١( ـ٥١٢

 ننیاوقال عن أتنش يالت ،ةیرادإلوا ةیندملوا یةئانجال لئاسملبا قلعیت امفی عةجاروم ضنق ةمكمح )أ(
 ،ةصیخشال لاوحاأل لئاسوم ،اھجبوبم أو ةیموقال

 ،ةیروستدال ةمكحمال اةضقىعل يئاجن صاصتاخ تذا )ب(

 نیناوقال عن ةئشاالن اایضالق في ةمكمح أي اھردتص يالت مادعاإل ماكأح ةعجامر عن ةولئمس )ج(
 ا،ھجبوبم أو ةیموقال

 . نوناقلوا روستدال اھذ هددیح خرآصاصاخت أي تذا )د(

 جاتتح يالت لئاسمال في لصفلوا رظللن رئادو لكشُی أن نادوسال ةیروھملج اءضقال یسئلر زویج )٢(
 .لعمال تاعزانوم ةصیخالش لاوحاأل لئاسوم ةیراجتال لئاسمال كذل في ابم ةصصخمت ةرخب يإل

 ةیمولقافنائتساال مكامح
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.ةیموقال فنائتساال مكامح تاءارجوإ تاصاصتخوا دعد نوناقال ددیح ـ٦١٢ 


ىرخاأل ةیموقال كماحمال 


.نوناقلل ًاقوف ةرروضال دعن يرأخ ةیمقو مكامح أتنش ـ٧١٢ 


اةضقال لقالتاس 


مھاتصاصتاخ يیل امفی ةلماكال یةئاضقال ةیالوال مھول مھتابجوا ءاأد في نولتقمس اةضقال )١( ـ٨١٢ 

.مھماكأح في مھیعل رثیأتال زویج وال 


.اةبامح أو ةیخش نوود درجوت دبج لدعال نومویقی نوناقال مكوح روتسدال اةضقال نویص )٢( 


.اھردیص يتال یةئاضقال ماكحألبا يضاقال ةیوال ثرأتت ال )٣( 


یةئاضقالةدمخللةیموقال یةضوفمال 


یةضوفمال" ىمتس یةضومف ةیرومھجال ةاسئر في وراشتال دبع ةیروھمجال یسئرئشنُی )١( ـ٩١٢ 
 ًاقوف امھاھوم اھنیوتك نوناقال ددحوی يموقال اءضقلل ةماعال ةراداإل ىلوتت "یةئاضقال دمةخلل ةیموقال
 .لماشال مالسال ةیقافات في ءجا الم

ائ ،ةیموقال یةئاضقال ةطلسلل ًایسئر ھفصبو ،نادوسال ةیرومھلج اءضقال یسئر ىلویت )٢(  سة ر
 .یةئاضقالةدمخللةیموقال یةضوفمال

 يئاضقال زاھجوال ةیموقال یةئاضقال ةطلسال نبی قةالعال یةئاضقال ةدمخلل ةیموقال یةضوفمال مظتن )٣(
 رواشتلبا نادوسال بوجن ةلحا في كذل میت أن ىعل ،تایالوال في یةئاضقال ةزھجألوا نادوسال بونلج
 .نداوسالبونلجایلُعال مةكحمال یسئر مع

 مھتمخد طوروش اةضقال نییتع

 )ج ) (٢( ٥٨ ةداملل ًاقوف ةیروھمجال یسئر نییع ةیقادصملوا ةھازنلوا ةءافكال ةاعامر مع )١( ـ٠١٣
 ًكال،یةئاضقالةدمخللةیموقال یةضوفمالةیصتوىعل ًءانوب،ًابقطمنكذلنكاىمتروستدالاھذ من
 .نادوسال اةضق لوك ایلُعال ةیموقال ةمكحمال اةضقو ھباوون نادوسال ةیروھملج اءضقال یسئر من

 .مھتاناصوح مھتسباحوم اةضقال مةخد طوشر نوناقال ددیح )٢(

 ةلماعال ىرخاأل ةیموقال كماحملوا ایلُعال ةیموقال مةكحمال في ًایفكا ًالیثتم نادوسال بوجن لثمُی )٣(
 .ةیموقال ةمصاعلبا
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 اةضقال ةسبامح


.نوناقلل ًاقوف اةضقال ھةجامو في ةبساحمال تاءارإج اذخات اءضقال یسئرىلویت )١( ـ ١٣١ 

 ًاقوف كلوذ ،ةیلھاأل نادفق أو ةءافكال معد أو نیشمال كولسال بببس إال اةضقال لعز زویج ال )٢(
 ةقفاوموب اءضقال یسئر منةیصتوىعل ًءابنةیروھمجال یسئر من مرأبّإالكذلمیتّأالىعل ؛نوناقلل
 یةئاضقالةدمخللةیموقال یةضوفمال

 نادوسال بوجن اةضق نییتع

.
 

 بولجن يلاقتناال روتسدال دامتاع من دحوا عوبأس دبع نادوسال بوجن ةموحك یسئر نییع ـ١٣٢
 الیُعالةكمحمال اةضوق یسئر،روستدالاھذ من )١(٠١٣ ةدامال ماحكأب ساسمال نوود ،نادوسال
 ةیقادصموال ةھازنلوا ةءافكال اةعامر مع ىرخاأل مكاحموال فنائستاال مكامح اةضوق نادوسال بونلج

.نوناقلوا روتسدال كذل هددیح ما قوف درجتوال 
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 ةاماحملوا ةماعال ةباالنی :سداسال بابال
 مةاعال ةبانیال

 میدقلت كلوذ ةولدلل نوینوناقال نوراشتسملوا ةماعال تاباالنی يموقال لدعال ریزلو عتتب )١( ـ ١٣٣
 مھول ،مةكاحمال لقب ما تاءارإج اذخوات میكتحلوا يضاقوالت ماعال ءاعداإل في ةلودال لیثموت حصنال
 لئاسمال نأبش صحالن میدقوت ةاصخلوا مةاعال قوحقال ةیاملح عيسوال نانیوقال ةعجاربم ةیصوتال
 .ةنیوناقال ةدعاسمال میدقوت ةینوناقال

 ماعال ءاعداال ةطسل ىلوویت ةیموقال ةموكحلل لواأل ينوناقال راستشمال ھو يموقال لدعال ریوز )٢(
 صین الم ًاقوف ةنیونقا عةطبی تذا ىرأخ مامھ أي يدؤوی ةلیامشال تایالولاوب يموقال ىوستمال ىعل
 .نوناقال ھیعل

 .ننواقلوا روستدال اذلھ ًاقوف درجوت قدبص مھتاجبوا ةلودلل نونیوناقال نوراشتسمال يدیؤ )٣(

 .نوناقلل ًاقوف نیینوناقال نیراستشمال ةمخد طوروش تاصصخوم تاناصوح مامھ دیدتح میت )٤(

 امھنبی امفی نادوسال بولجن ةیروستدوال ةینوناقال ونئشال ةرازوو ةیموقال لدعال ةراوز قتنس )٥(
 امھتاواجب ذیفتن في ةیلعافلل ًانماضو ةلادعال ةحلصلم كلوذ ،اممھاھبم ءافوال في نادعاوتتس نانواعوتت
 .ذیفنللت مةزالال تاونقوال تالیآلا ءاشإن ،ةیاغال هھذ یققحلت ،املھ زوجوی ؛ةینوناقال

 اةماحمال

 .نوناقال امھظین ةلقستوم ةصخا ةنمھ ةاماحمال )١( ـ ١٣٤

 لمظال عفلد نوماحمال لمعوی .اھیقروت اھیمحوت ننیطاوملل ةیساساأل قوقحال ةاماحمال ىلعُت )٢(
 میدتق ملھ زوویج ،مصوخال نبی حلصلل نوعسوی مھلیكولم ةنیوناقال حلاصملوا قوقحال عن عافدالو
 .نوناقلل اقوف نجیاتحملل ينوناقال نوعال
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 ةیموقال ةیندمال ةدمخال :عباسال بابال
 ةیموقال ةیندمال ةدمخال

 ةدیحال مازتال مھعلی بجوی يموقال كملحا ىوتمس في نیلماعال ةیموقال ةیندمال دمةخال لمتش )١( ـ٥١٣
 ،نوناقال بجوبم مھیإل ةلكومال ماھمال ءاأد في

 .ةیموقالةیندمالةدمخال فينلیماعال مةخد طوشر نوناقال ددیح )٢(

 ةیموقال ةیندمال ةدمخال في باعلالستی تاھجمو

 یقتحقول ؛ينادوسال بعشلل ًةلثمم ،ةطیسولوا ایلُعال اھتایوتمس في ،ةیموقال ةیندمال ةدمخال نوتك ـ٦١٣
 :ةیلاالت تاھجوملوا ئدابمال اةعامر بیج كذل

 ،نییعتال في ؤفاكالت مدوع تاقرافمال ةجلامع )أ(

 ،بیردتال ةرروضو ةءافكال ةیمأھ )ب(

 أوقرعال أونیدالساأسىعل لھمؤ ينادسو أيدضزییمالت مكحلليومست أيةسرامم معد )ج(
 ،عونال أو میلقاإل

 ،ئفاظوال ىعل ھیزنال سفاتنال )د(

 ىمد لخال فصنمال باعستیاال فادأھ قیقلتح يیفظوال بیردتلوا يباجیاال زییمتال مداخاست )ھـ(
 دد،مح ينزم

 .عازنلبا نیثرأتملل ةیافضإبیرتد صفر ریفتو )و(

 ةیندمال ةدمخلل ةیموقال یةضوفمال

 ةبرخلوا ةءافكلبانوزیمیت اصخأش من نوكتوت ةیندمالةدمخللةیمقو یةضومف أشتن )١(ـ٧١٣

.درجتلوا ةھازنوال 


تاساالسی قبیطوت عضولحو ةیموقالةموكحلل صحنالءادـإسةیندمالةدمخال یةضومف ىلوتت )٢( 

.نیلماعلاوب مةاعال دمةخال في فیظوتلبا ةلصال تذا 
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 رسغضربغةیموقالةنیدمالةدمخال فيتاقرافمالةیندمال دمةخللةیموقال یةضوفمالجلاتع)٣(
 .يموقال ءامتنالبا روعشال

 ةنیدمال ةدمخلل ةیموقال یةضوفملل ةیلاقتناال ماھمال

 ـ:ةیلاتال ماھمال ةیندمال ةدمخلل ةیموقال یةضوفملل نوتك ـ٨١٣

 من ةبنسصصیختيإلفدتھةیموقالةنیدمالةدمخال فينییعوالت بیردتللتاساسی عضو )أ(
 أن ىعل ،نادوسال بوجن ينطامو من الھ نیلؤھملل ئفاظوال من ةئاملبا نیثالث يإل ةئاملبا نیرعش
 ،روستدال اھذ في ھإلی راشمال يناكسال دادعالت ةجیتلن ًاقوف ةبسنال هھذ دكؤُت

 في ایلُعلوا ةطیسوال تایوستمال في ئفاظوال من ةئاملبا نیرعش عن لیق ال ما لشغ من كدأتال )ب(
 لخال نادوسال بوجن من نیلھمؤ اصخشأب ،ءالكوال ئفاظو اھفی ابم ،ةیموقال ةیندمال ةدمخال
 لخالةئاملبانیرشوعةسخميإلةبسنالهھذلصوت،ةلیاقتناالةرتفال منيلواألثالالثتاونسال

 ،تاوسن تسلخال )أ( ةرقفال في اھیإل راشمال ةرخیاأل ةالنسب ققحتت أن ىعل تاوسن سخم

 ةیابد منيلواألثالثالتاونسالاءضانقدبعةرقمالتاساالسی كتلذیفتن فيمدتقنمجنتمامیوتق )ج(
 ءاصحاإل ئجانت ذأخ مع ةرروضال یھضتقت امبحس ةدیجد تاایغوفادأھ عضوو ،ةیلانتقاال ةرفتال
 .رابتعاال في يناكسال

 نیلماعلل ميوقال ةلادعال ناودی

 اءضعوأ یسئر من نوكیت ونونابق ةیندمال دمةخلبا نلیماعلل يموقال ةالدعال ناودی أشین )١( ـ٩١٣
 .درجتلوا ةھازنلوا ةبرخلوا ةءافكلبا نوزیمیت

 ساسمالندوكلوذ ةیموقالةنیدمالةدمخلبانیلماعالتالمظت فيلصفلوا ـرظلنباناویدالصتخی )٢(
 .مكاحملل وءجلال في قحلبا

 .ھیسئرنیعوی يومقال ةالدعال ناودی ىعل ةیرومھجال یسئرفریش )٣(
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 ةلتقسمال تیاضوفملوا تاسسؤمال :نماالث بابال


مالسال ةیقااتف ھتدحد امحسب اھلامأع ءاأد في ةیروتسدال ةعجارملل ةیموقال یةضوفمال رمتست )١( ـ٠١٤ 

.لماشال 


.یةضوفمال ماھوم نویتك في رظالن ةداإع ةیرومھجال ةاسئلر زویج )٢( 


تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال 


تاابخلالنت ةیمقو یةضومف ةیموقال تاابخنتاال نونقا ةزاإج من دحوا رشھ لخال أشتن)١( ـ ١٤١ 

ىعارُوی ،درجتلوا يبزحال ءامتناال مدوع ةءافكلوا ةیلقالتسالبا ملھ دوھمش اصخأش ةعتس من نوكتت 

٥٨ ةدامال ماكألح ًاقوف ةیرومھجال یسئر ةطاسبو مھنییعوت مھرااختی متوی .لثیمالت عااتس مھرایاخت في 


.روتسدال اھذ من )ج ) (٢( 

 ـ:ةلیاتال ماھمال ىلوتت يالت ةدحیوال ھةجال تاابخنتلال ةیموقال یةضوفمال نوتك)٢(

 ،ًایوسن ھتعجاروم ماعال يابخنتاال لسجال دادإع )أ(

 ةیعیرتشال ةئیھلوا ةالولوا نادوسال بوجن مةوحك یسئور ةیروھمجال یسئرتاابختان یمظتن )ب(
 ،نوناقلل ًاقوف اھیعل فارشإلوا یةئالوال ةیعیرشالت سلاجملوا نادوسال بوجن سلجوم ةیموقال

 و )٣(٣٨١نیتادمالماحكأبساسمالندو،ھیعل فارشإلوا روستدالاذلھًاقوف ءاتفتاس أي یمطتن )ج(
 ،روستدال اھذ من )٢( ٠٢٢

 .نوناقالاھددیحةصل تذاىرأخةابیختانمامھ أيءاأد )د(

 مامھ كلذوك تاابختناال مكتح يتال تاءارجإلوا مةاعال دعاوقال ةیموقال تاابختناال نونقا ددیح )٣(
 .تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال في نیلماعال ةمخد طوروش

 نانساإل قوحق یةضومف

 ناسناإل قوقلح یةضومف ةیرومھجال ةاسئر في رواتشال دبع ةیروھمجال یسئرئشین )١( ـ ١٤٢

،درجتلوا يبزحال ءامنتاال مدوع ةءافكلوا ةیلالقستالبا ملھ دوھشمال من ًواضع رعش ةسخم من نوكتت 

.اھتاراقر اذخات في ةلقتمس نوكوت مھرااختی في لثیمالت عااتس ىعاروی 


.ةیراشاست ةفبص یةضوفمال التوامد في ةقالعال تذا ةیموكحال ةزجھألل نولثمم كرایش )٢( 

 ةیروتسدال ةعجارملل ةیموقال یةضوفمال
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 لحو ىواكشال ىقوتتل قوحقال ةقیوث في ةدراوال تایرحلوا قوقحال قبیطت یةضوفمال بقاتر )٣(
 .تایرحلوا قوحقال تاكاھتان

 .ناسناإل قوقبح لقعتت لةأمس أي نأبش ةلودال ةزھألج حصنال میدوتق يأرال ءادإب یةضوفملل زویج )٤(

 .اھفی ةدمخال طوروش یةضوفمال تاءارجوإ تاصاصتخوا مامھ نوناقال ددیح )٥(

 ةماعال مالظمال ناودی

 اھیسئرةیروھمجال یسئرحشیر ،ةماعال مالظمال ناودی ىمتس ةلتقمس ةئھی أشنُت )١( ـ ١٤٣
 یسئريلدًًوالئمس ناویدالنویك .يطنوال سلجمال مھدمتعوی ةماستقالوا ةءافكال يذو من ااءھضعوأ
 .ينطوال لسجملوا ةیرومھجال

 من نیناطومال مالظبم ةقلعتمال ىواكشال في ناویدال رظین ،یةئاضقال ماكحاأل یةئاھبن ساسمال ندو )٢(
 قطر كل كياشالدفنتیس أندبعّإالتالمظت أي فيرظین أنناویدللزویج وال ،ةلودالتاسسمؤ
 .يضاتقال لحاروم

 ناویدلل زویج كذل عوم .ةیروھمجال ةاسئلر ضیوعالت حرتیق أو تایصتو مدیق أن ناویدال ىعل )٣(
 نماضل مةئمال اھایر تاءاجرإبيطنوال سلجملل أو ةیروھمجال ةاسئلر يصیو أن ھنفس ءاقتل من
 ةزھأجفتلخممعقسینتلباكلوذةیموقال مةوكحالتاسسمؤءاأد فيةماقستالواةلادعوال ةیلعافال
 .ةلودال

 .ھفینلیماعلوا ناویدال اءضأعةمخد طرووش تاءارجوإ مامھ نوناقالمظین )٤(
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 يطنوال نمألوا ، نوناقال ذیفتن ةزھأج ،ةحلسمال تاوقال :عساالت بابال
 لواأل لصفال

 ةیموقال ةحلسمال تاوقال

 ةحلسمال تاوقال عضو

 تاقو نكووت ةلصفمن نادوسال ریرحلت يبعشال شیجلوا ةنیادوسال ةحلسمال تاوقال لظت )١( ـ ١٤٤
 ةیموقال ةحلسمال تاوقال اھراتبعبا ةیوامتس ةلمامع لماعُوت ھیبحز یرغو ةیفارتحوا ةیامظن ةحلمس
 .ةیاندوسال

 ا،یھضاأر ةمسال نمیأوت ،دالبال ةداسی ةیاحم ةانیدوسال ةیموقال ةحلسمال تاوقال مةمھ نوتك )٢(
 نیبی .روتسدال اذلھ ًاقوف كلوذ یةموقال ثراوكال ةھجامو في ةدعاسموال ،اھریتعم في كةراشموال
 .ةیركسعال یرغ ماھمال في ةحلسمال تاوقلبا ةناعستاال ةیندمال ةطلسلل اھفی زویج يتال روفظال نوناقال

 يروتسدال امظنال عن ةجمدمال / ةكرتشمال تادحووال ةینادوسال ةیموقال ةحلسمال تاوقال عفاتد )٣(
 ،بعشال ةداروإ ةسیاساأل ناسناإل قوقوح ةیطارقمیدلوا يدنمال مكحوال نوناقال محك ةداسی مارواحت
 اھراشتان قطامن في ةیلخادلوا ةجیارخال تادیدھتال ةھجامو في دبالال عن عافدال ةیولئمس لموتح
 .ًایرودست ةددحمال ئرواطال تالالح يدصالت في كروتش

 ةحلسمال تاوقلل ةیركسعال ةیننواقال تادمخلوا ةیركسعال مكاحموال ةیركسعال دمةخال نوناقال مظین )٤(
 .ةجمدمال / ةكرشتمال تادحولوا نادوسال ریرلتح يبعشال شیجلوا ةیاندوسال

 ةجمدمال / ةكرتشمال تادحوال

 ةینادوسال ةـحلسمال تاوقال من ةیواسمت دادأع من نوكتت ةجممد / ةكرتمش تادوح لكتش )١( ـ٥١٤
 في نادوسال تاولق ةاوالن ةجمدمال / ةكرتشمال تادحوال لكوتش ؛نادوسال ریرحلت يبعشال شیجوال
 اھتاوبقالھةنوكمال صرانعالقحلوت اھحل متفیالوإ ؛ةدحوالھنتیجت تدأك ما اإذءاتفتساالدبع ما ةلحمر
 .ةیلصاأل

 . ةجمدمال /كةرشتمالتادحوالراشانت ةادعوإ موحج ماھوم عةیطب لماشالمسالالةیقافات كمتح )٢(

 ةجمدمال / ةكرشتمال تادحوال ىعل رةطیسالوةداقیال

 ةحلسمال تاوقال نبی قنسیتوال
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 عافدال سلمج ةطاسبو ةجمدمال \ ةكرتشمال تادحوال ىعل رةطسیلوا ادةالقی نوتك )١( ـ٦١٤

.لماشال مالسال ةیقافات في رقُأالم ًاقوف ھیلكتش میت يذال كرشتمال 


يبعشال شیجلوا ةحلسمال ةینادوسال تاوقال نبی قسینتال ةممھ كرتشمال عافدال سلمج ىلویت )٢( 

.نادوسال ریرحلت 


راالن إلطالق مئادال فقوال 


.ًامتا ًاذیتنف ،لماشال مالسال ةیقافات في ھیعل صوصنمال ،راالن إلطالق مئادال فقوال ذفین )١( ـ٧١٤ 


.ننییادوسال للك ًالمكا ًامازإل ًامزمل نوكوی ًایلدو راالن قالإلط مئادال فقوال بقارُی )٢( 


يناالث لصفال 


نوناقال ذتنفی ةزھأج 


ةطرشال 


للكلوفمكالھءامتنالوا،امظنالظفوحنوناقالذیفتناھتممھةیمخد ةیامظنةقوةطرشال )١(-٨١٤ 

نوناقلل ًاقوف ةھازون ةدحی لبك اھتاواجب ىدؤوت ،ينادوسال عمتجمال ددعوت عوتن سكیع ابم نییاندوسال 

.ةلوقبمال ةیلودلوا ةیموقال راییمعوال 


:ةلیاتال تایوتسمال بحس كلوذ لماشال مالسال ةیقافالت ًاقوف ًایزكمر ال ةطرشال نوكتت )٢( 


،روستدال اذلھ ًاقوف مھاھوم ھتاصاصتاخ نوناقال ددویح ،يموقال ىوستمال )أ( 


ھتاصاصتاخ نونقالوا نادوسال بونلج يلاقتناال روستدال ددویح ،نادوسال بوجن ىومست )ب( 

،ھماھوم 


.نوناقلوا یةئالوال ریتاسدال ھماھوم ھتاصاصتاخ دِدحُوت ي،ئالوال ىوتسمال )ج( 


دعاسوی اھنبی امفی نواعتوت یةئالوال ةطرشلوا نادوسال بوجن ةطروش ةیموقال ةطرشال قتنس )٣( 

ھماتطسل رعب ،ةیروھمجالةاسئلريصتوةیاغالهھذ قیقحتول ،اھمامھ ءاأد فيًاضبع ھاضعَب 

.ةسبانمال تالیآلاءانشإب،ةتصخمال 


ةیربال ةاوالحی نوسجال تامخد 
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 ،نوجسلل مةخد تایالووال نادوـسال بوجن ىومست ىلوع يموقال ىوتسمال ىعل أتنش )أ ) (١( ـ٩١٤
 ا،ھتمخد طوروش امھامھ نوناقال ددویح

 مةاركال مع ىفانتت يتال أو ةنیھمال وأ ةیساقال ةلمامعال نوناقال رظویح بیذھوت بدیأت نسجال )ب(
 .نوناقال اھعلی بقاعوی ر،خطلل ءانسجال ةصح ضرتع أو ةنیاسناإل

 اھذ من )٢(١١ ادةملل ًاقوف تایالولوا نادوسال بوجن ىوستوم يموقال ىوتسمال ىعل أتنش )٢(
 .اھفی دمةخالطوروش اھمامھ نوناقالددحوی ،ةیربال اةیحالةیاملحةمخد ،روستدال


ثلاالث لصفال 


ينطوال نماأل 


يطنوالنماألسلمج 


ھنیوتك ينطوال نماأل نونقا ددویح ،ينطوال منألل سلمج يموقال ىوتسمال ىعل أشنُی )١( ـ٥٠١ 

.ھماھوم 


نادوسال نألم تاددمھ أي لیلتح ىعل ًءابن ينطوال نماأل ةیجیتاراست ينطوال نماأل سلمج ددیح )٢( 
. 

 نماأل نونقا ددویح ،يطنوال منأللنالج تایالووال نادوسال بوجن ةموحك ىوتمس ىعل أتنش )٣(
 .اھماھوم اھینوتك ينطوال


ينطوال نماأل زاجھ 


ھتلارس نوناقال ددحوی ،يلخادلوا يجارخال نمألبا صتخی ينطوال منألل زاجھ أشنُی )١( ـ١٥١ 

.ھتمخد طوروش مھاھوم ھتابجاوو 


نادوسال بوجن اھفی لثمُیٍصخا ٍھجووب نادوسال لأھ للك ةلثمم ينطوال نماأل زاجھ مةخد نوتك )٢( 

.ًالدعا ًالیثتم 


میدقوتاھلیلوتح تامولمعالعجمىعلاھمامھ فيزكروتًةینمھًةمخديطنوالنماألمةخدنوتك )٣( 

.ةنیعمال اتطلسلل ةروشمال 

 .نادوسال ءاأنح كل في ينطوال منألل بتامك أتنش )٤(

 ةیروھمجال ةاسئرفارإش تتح ينطوال نماأل زاجھ نویك )٥(
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 ةیموقال مةصاعال :رشاعال بابال

 سعكوتةیطنوال دةحوللًازرم نوكوت،نادوسالةیروھملجةیموقال مةصاعالمورطخالنوتكـ٢٥١
 .دبالال فيعوتنال

 ةیموقال مةصاعال ةراإد

 ًالیثتم لماشال مالسال ةیقافات افطر اھفی لِّثَمُوی ،ةیموقال ةـصماعال ةراإد في لیثمالت ىاعَرُی )١( ـ٣٥١
 .ًایفكا

 .مورطخال يلوا مع رواشتلبا ةیروھمجال ةاسئر ةطاسبو يفاكال لیثمتال دَدَحُی )٢(

 ةیموقال مةصاعال في نانساإل قوحق مارتاح

 كلمارتاحكذل فيابمروستدالاھذاھدحديتالةیساساألتایرحوال ناسناإلقوحقلفكُتـ٤٥١
 ةصخا ةیمأھ بتستك يتال ةیموقال ةمصاعال في ذافنال ةبجوا نوكوت ،فاعرألوا دئاقعلوا نایداأل
 .ةینطوال ةدحولل ًازرم اھراتبعبا

 ةیموقال ةمصاعال في نوناقال ذتنفی ةزھأج

 نوكوت نادوسال ناسك للك يلیثتم ساأس ىعل ةیموقال ةمصاعال في نوناقال ذتنفی ةزھأج كلَشُتـ ٥٥١
 . نادوسال في يعامجتالوا يیندوال يفاثقال عونتال رعشتتس ثبحی ًایفكا ًابیرتد ةبرمد

 ةیموقال مةصاعال في ةلادعال فیرتص

 ذفیتن ةزھجوأ اةضقال دشرتیس ،ننیاوقال رادإص في ةیمقو ةسسمؤ أي ةیحالبص ساسمال ندو-٥٦١
 ـ:تيآلبا ةیموقال ةمصاعال في ةیراسال نیناولقا ماكأح ذیفنوت ةلادعال قبیطت دعن نوناقال

 ،مھفارعوأ مھنایدوأ مھتافاثق فالاخت ىعل ننییادوسال نبی شیاعتلل ًاساأس حماستال نویك )أ(

 ماعال امظنلبا ًالالإخ ببیس ال يذال ،فاألعروا ةیفاقثال تاسراممال عن ئشانال كولسال رتبیع )ب(
 رظن في ةصیخشال تایرحلل ةسرامم ،نوناقلل ةفالخم ھفی نوتك وال نیخرآلا فاألعر ًاراقواحت

 ،نوناقال

 هھذ كاھتنبا اھیعل لصحتمال ةنیبال مكاحمال ماأم لتقب وال اصخشاأل ةیصوخص كاھتان زویج ال )ج(
 ،ةیصصوخال

 ةیموقال ةمصاعال
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 أدبمال ،نیملسمال یرغ ىعل تابوقعال عیقتو في ةیریدتقال اھاتطسل ةسرامم دعن مكاحمال يعاتر )د(
 ةضورفمال ةیدحال تابوقعلل نعوخضی ال ناكسال من نیملسمال یرغ أن ةیمسالاإل ةعیرشال في خسارال
 ،نوناقلل ًاقوف ةیریزتع تابوعق مھیعل بقطُوت

 في نابلوطوم ملاعال اقطنىعل نابقطمناینونقا نآدمب مھتمال حلالص كشال ریسفوت ةفأرال )ھـ(
 .نادوسال فروظ

 نیملسمال ریغ قوقلح ةاصخال یةضوفمال

 ةیموقال مةصاعلبا نیملسمال یرغقوقلح ةـصخا یةضومف ةیرومھجال ةـاسئرئشتن )١( ـ٥٧١
 :تيآلبا صتخوت

 ٤٥١ نیتدامال في اھعلی صوصنمال ةماعال ئدابملل ًاطبق ةیممح نیملسمال یرغ قوحق أن من كدأتال )أ(
 ،روستدال اھذ من ٥٦١ و

 ةمصاعلبا ةیمسالاإل ةعیرشال بیقطت ءاجر من نوررضتی ال نیملسمال یرغ أن من كدأتال )ب(
 ،ةیموقال

 .ةیروھمجال ةاسئلر اھتایصووت اھاتظحمال ةاصخال یةضوفمال عفتر )٢(

 تانماضال تالیآ

 ـ:لمشوت،روستدالاھذ من٥٦١ةدامالماكأحلامإعنماضلتالیآأتنشـ٥٨١

 ،هالأع ةروكذمال ئدابمال ةااعمر ةیفكی ىإل مكاحمال ادشإلر یةئاضق تاروشمن )أ(

 ،هالأع ةروكذمال ئدابملل ًاقوف تامكاحمال ءارإلج ةصصخمت مكامح ءاإنش )ب(

 ةروكذمالئادبمللًاقوف مةكاحماللقب ما تاءارجوإ تایرتحالىلوتتةصصخمت تابانیءاإنش )ج(
 .هالأع
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 نادوسال بوجن ةموحك :رعش يادحال بابال
 :لواأل لصفال

 نادوسال بوجن ةموحك ءاشإن

 نادوسال بوجن مةوحك ةزھأج

 بوجن ةموكبح فرتع ٥٦٩١ ریاین من لواأل في هدودبح نادوسال بوجن في ةموحك أتنش ـ٥٩١
 .یةئاضوق ةیذیفنوت ةیعیرتش ةزھأج من نوكتوت نادوسال

 نادوسال بونلج يلاقنتاال روستدال

 أن نیعیت يذال نادوسال بونلج يلانتقاال روستدال ماكأح قوف نادوسال بوجن ةموحك لتعم )١( ـ٦٠١
 يثثل ةلبیأغب نادوسال بولجن تقؤمال سلجمال هزیویج ،عساوال لیثمالت اھفی ىعارُی ةغاصی ةنلج هدتع

.روستدالاھذ مع ًامتسق نوكوی ھ،ئاضأععیجم 


ةیلبأغبناودسال بولجن يلانتقاال روتسدال لیدتع نادوسال بونلج يعیرتشال سلجملل زویج )٢( 

.ھئاضأع عیجم يثثل تاوأص 


نادوسال بوجن مةوحك تاصاصاخت 


نلیودجال مع نیوءرمق )د( و )ب( نلیودجلل ًاقوف نادوسال بوجن ةموحك تاصاصتاخ نوتك ـ١٦١ 

.لماشال مالسال ةیقاتفوا نادوسال بولجن يلانتقاال روتسدلوا روتسدال اھذ من )و( و )ھـ( 


نادوسال بوجن مةوكلح ةسیاساأل تایولئسمال 


ةالدعلوا ةیمتنلوا دشارال مكحال ةیقتر ھي ةسیاساأل نادوسال بوجن ةموحك تاولیئمس نوتك ـ٢٦١ 
 ةیموقال ةموكحال نبی وصل ةقحل لیكوتش ،ھتایالوو نادوسال بوبجن قلعیت امفی ةطلسال ةسراموم
 .محھلامص نمیأوت نادوسال بوجن لأھ قوحق ةیاموح ،نادوسال بوجن تایالوو

 يناالث لصفال

 نادوسال بونلج يذیفنتال زاھجال

 نادوسال بوجن ةموحك یسئر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com


             
            

   
 

               
         

 
              

              
       

 
     

 
            

 
    

 
             

              
          

 
              

 
     

 
             
              

   
 

     
 

            
             

     
 

     
 

             
            

           

     

 ًاقوف نادوـسال بوجن ينطامو لقب من ةرشامب نادوـسال بوجن ةموحك یسئر بختین )١( ـ٣٦١
 یةضوفمال لقب من ةررقمال ماحكأللًاقوف تاابختناال يرجُوت ،نادوسال بونلج يلاقنتاال روستدلل
 . تاابختنلال یةموقال

 ،ھبصمن مامھ ھلیتو خیرتا من أدتب تاوسن سخم نادوسال بوجن ةموحك یسئرةیوال لأج نویك )٢(
 . بسفح ةینثا ةیاللو یسئرال تذا ابختان ادةإع زوویج

 قیطر عن خرآ یسئررایتاخ نولحی ،نادوسال بوجن مةوحك یسئربصمن وخل ةلحا في )٣(
 مامھ نادوسال بوجن مةوحك یسئربئنا ىلویت ،نیمیال ھئادوأ ،ًاومینیست لخال ىرجُتتاابختان
 .بصنمال لشغ نیلح نادوسال بوجن ةموحك یسئر

 نادوسال بوجن ةموحك یسئربئنا

 .نادوسال بولجن يلاتقناال روستدلل ًاقوف نادوسال بوجن ةموحك یسئر بئنا نیعُیـ ٤٦١

 نادوسال بوجن ءاروز سلمج

 مع رواتشلبا نادوسال بوجن ةموحك یسئرھینیع نادوسال بولجن ءاوزر سلمج أشین )١( ـ٦٥١
 عیستو ىإل ةجاحلل يفاكال رابتاالع عضو مع نادوسال بونلج يعیرشتال سلجمال ھیعل قفاووی بھئنا
 . ةأرمال روود ينیدلوا يثناإل عوتنال ماراحت ىعل مةئاقال ةكراشمال

 . نادوسالبوجن ءاروز سلمج في اءضأعناودسالبوجن ةموحك یسئربئاون یسئرنویك )٢(

 نادوسال بوجن ءاوزر سلمج ةلءامس

 سلجموال نادوسالبوجنةموحك یسئرماأمًوالئمسنادوسالبوجنءاروزسلمجنویكـ٦٦١
 سلجمال اءضأع عیجم اثثل هدییؤ حارتقبا ھتلاإق زووتج ھمامھ ءاأد عن نادوسال بولجن يعیرتشال
 .نادولسا بولجن يعیرتشال

 نادوسال بوجن ةموكلح ةاصخال تامازلتاال

 روتسدال اھذ صونص قوف اھتاصاصتاخ سراموت اھتاواجب نادوسال بوجن ةموحك يدتؤ ـ٦٧١
 ریمعالت ةدعاإب قلعتت ىرأخ ةیقااتف يوأ لماشال مالسال ةیقاتفوا نادوسال بونلج يلاقتناال روستدوال
 . نادوسال بوجن في ةیمنتوال

 نادوسال بوبجن ةلستقمال تیاضوفملوا تاسسؤمال

 روتسدال اذوھ لماشال مالسال ةیقافالت ًاقوف ةلمستق تاـسسمؤ نادوسال بوجن ةموحك ئشتن )١( ـ٦٨١
 ًاقوف ىرأخ تاسسؤوم تیاضومف ءاإنش ةصالحی الھ نوكوت ،نادوسال بونلج يلاقتناال روستدوال
 .دشارال مكحلوا لدعال ةماقوإ اھیناطمو ةیھارف قیلتحق ًایرروض هاتر اموحسب اھاتطلسل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com


 
              

            
      

 
 
 

  
 

    
 

     
 

           
 

             
             

 
 

      
 

            
           

    
 

     
 

            
              

      
 

           
          

 
 
 

   
 

    
 

     

 ةلجن نادوسال بوجن ىوتمس ىعل أنشُت،هالأع )١( دنالب في دراوال صنال مومبع لالإخ ندو )٢(
 نوناقال مظوین ،نیلماعلل ةالدعال ناویود اتضیوعتلوا مالظملل ناویود نادوسال بونلج ةیندمال ةدمخلل
 .اھفیةدمخالطوروش تاسسؤمالهھذ مامھ

 ثلاالث لصفال

 نادوسال بولجن يعیرشتال زاھجال

 نادوسال بولجن يعیرشتال سلجمال ءاشإن

 .نادوسال بونلج يلاقنتاال روتسدلل ًاقوف نادوـسال بولجن يعیرشتال سلجمال أشین )١( ـ٦٩١

 بونلج تقمؤ يعیرتش سلمج ،روستدال اھذ من )٤( ٧٦١ ةداملل ًاقوف ،تاابخنتاال لقب لكشُی )٢(
 بونلج يعیرتشال سلجمال نوكلی ھتممھ من غارفال دبع لوحتوی ،يلاقتناال روستدال ةزاإلج نادولسا
 .نادوسال

 نادوسال بوجن مةوحك ىإل تاصاصتخاال لویخت

 بونلج ىلاقتناإل روستدال عضو دعن نادوسال بولجن يلاتقناال يعیرشالت سلجمال ولخی ـ٧٠١
 و )ھـ( نلیودجال مع نیءورمق )د( و )ب( نیلودجال في اھیعل صوصنمال تاصاصختاال نادوسال
 .نادوسال بوجن ةموحك ىإل )و(

 نادوسال بونلج عيیرتشال سلجمال تاصاصاخت

 كلوذ ،نادوسال بونلج عيیرتشال سلجملل نادوسال بوجن في ةیعیرشتال ـةطلسال دتسن )١( ـ١٧١
 قوف ،ةیموقال ةموكحال ةطسل تتح ًَارحص عتق يالت لئاسمال لحو ةیراسال ةیموقال تاعیرتشال ءاستثنبا
 ).أ( لودجال في نیمب ھو ما

 ليغاوش بھئاون ھیسئربخوینت ھاتءارإج دعاقو نادوسال بولجن يعیرشتال سلجمال ددیح )٢(
 .نادوسال بولجن يلاقتناال روتسدال ھیعل صین الم ًاقوف ىرخاأل بصانمال

 عبارال لصفال

 نداوسال بونلج يئاضقال زاھجال
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 نادوسال بولجن یةئاضقال ةطلسال لكھی

 یةئاضقال ةطلسال" ىمتس ةلمستق ةـسسؤلم نادوسال بوجن في يئاضقال صاصتخاال دسنُی )١( ـ٢٧١
 ".نادوسال بونلج

 . ةیعیرشتلوا ةیذیفنتال نتیطلسال عن ًالقمست نادوسال بوجن في اءضقال نویك )٢(

 ـ:يلاالت ھجوال ىعل نادسوال بوجن في یةئاضقال ةطلسال نوكتت )٣(

 ،نادوسال بونلج ایلعال مةكحمال )أ(

 ،فنائتساال مكامح )ب(

 بولجن يلاقتناال روستدال قوف أنشوت ةرروضال اھیإل وعتد یةئاضقسلامج أو ىرأخ مكامح أي )ج(
 .نوناقلوا نادوسال

 نادوسال بولجن الیُعال ةمكحمال

 نادوسال بولجن الیعال ةمكحمال ءانشإبُصننادوسال بوجنليلاقتناال روستدال في منضی )١( ـ٣٧١
 .نادوسال بوجن في مةكمح ىعلأك

 بوجن مكامح من ةرداصال ماكحاأل دض تافنائستاإل نادوسال بونلج ایلعال مةكحملل عفتر )٢(
 تتح قعةاوال لئاسمال نأبش نادوسال بوجن في ىرأخ مكامح أي أو یةئالوال مكاحموال نادوسال
 الم ًاقوف كلوذ ،تایالوال نیناقو أو نادوسال بوجن نیناقو نأبش أو ابھ ةقلعتمال أو ةیموقال ننیاوقال
 .نوناقلوا نادوسال بولجن يلاقتناال روستدال هرریق

 نادوسال بونلج ایلعال ةكمحمال تایحصال

 ـ: ةتیآلاتاالحیصال نادوسال بولجن ایلعال مةكحملل نوتك ـ٤٧١

 من أينونقا أونادوسالبوجن نونقابجوبم یةئاجن أوةینمد ىودع أي في یةئانھةفبصلصفال )أ(
 بجوبم اھمن ةردصا ماكأح أي عخضت أن ىعل ،فرعوال عیرشتال كذل لمویش ،ةیبوالجن تایالوال
 ،ایلعال ةیموقال ةكمحمال لقب من لصفوال ةعجارملل ةیموقال نانیوقال

 تایوال رتیاسود نادوسال بولجن يلانتقاال روتسدال عن أشین ٍعانز أي في یةئادتاب ةفبص لصفال )ب(
 ،ةموكحال أو ةیرابتعاال تاصیخشال أو دارفاأل من بطل ىعل ًءابن كلوذ ،نادوسال بوجن

 مع ضراعتت يتال نانیوقال دامو أو نانیوقال النطبنالإع أو ءاغوإل نانیوقال ةیرودست في لصفال )ج(
 ،نادوسال بوجن تایوال رتیادس أو ناودسال بونلج يلاقنتاال روستدال
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 ،اھجبوبم أو نادوسال بوجن نیناقو عن أشتن يالت ةنیدملوا یةئانجال ماكحاأل ضقون رظنال ادةإع )د(

 سلجمال یسئور بھئاون نادوسال بوجن مةوحك یسئرةھجامو في يئانجال صاصتخاال )ھـ(
 ،نادوسال بولجن يعیرتشال

 ،نادوسال بوجن نیناقو بجوبم نادوسال بوبجن مكاحمال اھردتص يتال مادعاإل ماكأح ةعجامر )و(

 أو لماشال مالسال ةیقافات أو نادوسال بونلج ىلاقتناإل روتسدال اھددیح يرأخ تایصالح أي )ز(
 .نوناقال

 نادوسال بوجن مكامح اةضق

 لدعالنومیویق لختدندوممھامھنودؤوینولمستق نادوسالبوجن مكامح اةضق )١( ـ٧٥١
 نادوسال بولجن يلاقتناال روتسدال مھاللقتاس يمویح اة،بامح أو ةیخش ندو نوناقال نوبقطوی
 .نوناقوال

 ةلنسببا ءافعإلوا ةدمخلل ًاطوروش نییعتلل ًاماكأح نادوسال بولجن يعیرتشال سلجمال عضی )٢(
 .نادوسال بوبجن ننییعمال اةضقلل

 امسخال لصفال

 نادوسال بنولج ةیلاقتان ماكأح

 ـ:تاابخنتاال ءارإج لقب ةلیاالت ریبادلتبا لمیع ـ٧٦١

 نادوسال بوجن مةوكلح ًایسئر،ھلفخی من أو ،نادوسال ریرحلت ةیبعشال كةرحال یسئرنویك )١(
 .نادوسال ریرحلت يبعشال شیجلل ًامعا ًدائاوق

 لغشُی نادوسال بوجن ةموحك یسئر بصمن خال اإذ ،)٣(٣٦١ ادةمال ماكأح من مغرال ىعل )٢(
 .نیعوأسب لخال نادوسال ریرحلت ةیبعشال ةكرحال حشربم بصنمال

 ـ: يلاتال ونحال ىعل نادوسال بوجن ةموحك في لیثمتال نویك )٣(

 ة،ئاملبا نیعسب ةسببن نادوسال ریرحلت ةبیعشال ةكرحال لثمُت )أ(

 ة،ئاملبا رعش ةسخم ةبنسب ينطوال رمتؤمال بحز لثمُی )ب(

 .ةئاملبا رعش ةسخم ةبسبن ىرخاأل ةیبونجال ةسایسال يوقال لثمُت )ج(
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 من نوكتوی ،ًاعماوج ًایسسیأت ًایعیرتش ًاسلمج نادوسال بونلج يلانتقاال يعیرتشال سلجمال نویك )٤(
 ةسیایسال ىوقال مع ماعال رواشتال دبع نادوسال بوجن ةموحك یسئرمھنییع ًواضعنیعوسب ةئما
 ـ:يلاتال ونحال ىعل ةینعمال

 ة،ئاملبا نیعسب ةسببن نادوسال ریرحلت ةبیعشال ةكرحال لثمُت )أ(

 ة،ئاملبا رعش ةسخم ةبنسب ينطوال رمتؤمال بحز لثمُی )ب(


. ةئاملبا رعش ةسخم ةببنس ىرخاأل ةیبوالجن ةسیایسال يوقال لثمُت )ج( 
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 يأبی قةطمنوتایالوال :رعش يناثال باالب
 نادوسال تایوال

 .تایوال من نوكتوت ةیزكرالم ةیروھجم ،نادوسال ةیروھجم )١( ـ٧٧١

 ردیص أن ىعل ،ةیفارغجال اھدودوح اھمصاووع اھءامسوأ تایالوال دعد يموقال عیرتشال ددیح )٢(
 ،روتسدال اھذ من )أ ) (٤( ١٩ةداملل ًاقوف تایالوال سلمج اءضأع يثلث ةلبیأغبلدعُوی عیرتشال اھذ
 ةادمال ماكأح ةاعامر مع لیدعتلل ةلبقا یرغبونجوال لامشال نبی ١/١/٥٦٩١دوحد نوتك كذل عوم
 .روستدال اھذ من )٤( ٣٨١

 ةیالوال ةزھأج

 اذلھ ًاقوف اھمامھ يدتؤ یةئاضوق ةیذیفنوت ةیعیرتش ةزھأج ةیالوال يومست ىعل أشتن )١( ـ٧٨١
 يلانتقاال روستدال بجوبم ،نادوسال بوجن تایوال يیل امیوف ،ةینعمال ةیالوال روتسود روستدال

 .نادوسال بولجن

 تاابختان ىرجُوت يلحمال مكحال یمظتن متوی ،هزیزعوت يلحمال مكحال ةیقتر ىعل ةلودال لمتع )٢(
 . ةینمعال ةیالوال روستلد ًاقوف ھتاسسمؤ

 ةیالولل يذیفنتال زاھجال

روسـتدال اھذ صوصلن ًاقوف ةیالوال واطنمو بھختینٍلوا ةیالولل يذتنفیال زاھجال سأیر )١( ـ٧٩١
 نویك أنىعل ،نوناقلوا ةیالوالروتسود ،ًابقطمن نكا ما يمت نادوسالبولجن يلاتقناالروسـتدوال
 .تاابخلالنت ةیموقال یةضوفمال اھررتق يتال تاءاجرإلل ًاقوف كذل

 بجوبم يلاوال عن ةثقال بحج ،ةیالوال روتدس ماكأح ق وف ،ةیالولل يعیرتشال سلجملل زویج )أ ) (٢(
 .اءضاألع تاوأصعیجم عابأرةثثال

 ةیروھمجال یسئر وعید هالأع )أ( ةرفقالماكأحبجوبميلاوال عن ةقالث ببحج سلجمالمقااإذ )ب(
 ةیاللواتنكا اذوإ ،ًامیو نیست لخال ىرتج ،يالوال رایتالخ ةركمب تاابختالن ةیالوال في نیبخانال
 ةموحك یسئر منًاطلب ھیقتلدبعنبیخاالنةیروھمجال یسئروعیدنادوسالبوجن تایوال منةینعمال
 .نادوسال بوجن

 يذال يلاوال ةیوال من ةیقبتمال ةرفتال ةلمكبت ةركبمال تاابختناال في بختین يذال يلاوال مویق )ج(
 .ةقثال ھعن تجبُح

 ةنیعمالةیالولليعیرتشالسلجمالربتیع،ةقثالھعن تجبُحيذاليالوال ابختانةادإعتتماإذ )د(
 ةیقبتمال ةرتفال ةلمكلت دیجد عيیرتش سلمج نیوكلت رھأش ةثثال لخال تاابختان ىرجُوت ،ًمنحال

 .لحنمال سلجملل
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 .ھبصمن في ًارشھ رعش ينأث يضیم أن دبع إال يالوال عن ةقثال بحج زویج ال )ھـ(

 .ةیالوال روستلد ًاقوف ةیالوال ءاروز لسمج يالوال نییع )٣(

 سلجموال يالوالماأمممھامھ ءاأد عن ،ًاینامضوت ًایدفرنیولئمس نیوئالوالءازروالنویك )٤(
 سلجمال اءضأع يثثل من ةیصتو ىعل ًءابن أو يلاوال ةطاسبو مؤھافإع مویت ،ةیالولل يعیرتشال
 . ةیالولل يعیرتشال

 و )ج( نلیودجال في ةیالولل ةیذنفیتال اتطلسال ي،ئالوال ءارزوال سلمج كةراشبم ،يلاوال سرایم )٥(
 ةیالولل ةحونممال ىرخاأل ةیذیفنتال اتطلسال ىإل افةضإلبا )و( و )ھـ( نیلودجال مع نیءورمق )د(
 .ةیالوال روتسود نادوسال بونلج ىلاقتناإل روستدوال روستدال اھذ بجوبم

 يئالوال يعیرتشال سلجمال

 ةیالوال روتـدس ماكأح قوف نبوختُین اءضأع من نوكیت عيیرتش سلمج ةیوال للك نویك )١( ـ٨٠١
 .تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال هررتق اموحسب نوناقوال

 نویك أن بیج يذال يلانتقاال ةیالوال رودست ةزاجوإ داعدإب يئالوال يعیرشتال سلجمال مویق )٢(
 مالسال ةیقافتوا ،ًابقطمن كذل نكا ىمت ،نادوسال بونلج يلاالنتقاروستدلوا ،روستدال اھذ مع ًامتسق

 .لماشال

 )د( و )ج( نیلودجال في ةجردمال تالاجمال في نانیوقال نبس يئالوال يعیرشتال سلجمال صتخی )٣(
 ).و( و )ھـ( نیلودجال مع نیءورمق

 بصانمال ليغاوش ھیسئر بختنوی ھنالج لكشوی ھاتءارإج حئالو يئالوال يعیرتشال سلجمال عضی )٤(
 .ىرخاأل

 . نوناقال اھرریق تاناحص یةئالوال ةیعیرتشال سلاجملوا ءارزوال سلامج اءضعوأ ةالولل نویك )٥(

 یةئالوال یةئاضقال ةزھجاأل

 امكل یةئالوال یةئاضقال ةزھجاأل ةطاسبو یةئوال كمامح ءاإنش ىعل ةیالوال رودست صین )١( ـ١٨١
 . ًایرروضكذل نكا

 بوجن نانیووق یةئالوال نیناوقال لامج في يئانجلوا يندمال صاصتخاال ةیالوال مكاحلم دقعین )٢(
 روتسدلوا روتسدالاھذ ھعلی صینالمًاقوف فنائستاال حق نویك أنىعل ،يموقالنوناقلوا ،نادوسال
 تاءارجاإل ةیموقال تاعیرشتال ددتح كذل عوم ،ًابقطمن كذل نكا ىمت نادوسال بونلج يلاقتناال
 اھذ صونص قفوو ةیموقال نیناوقال بجوبم ةعوفرمال یةئانجلوا ةیندمال ىواعدال في اھعابات بجاوال
 .روستدال
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ـ: تيآلاىعل یةئالوال تاعیرتشال صتن )٣( 


،مھلزوع نییلھاأل اةضقال نییتع )أ( 


.لختد ألي ضرعتال من اةضقال ةیاموح ھتدیوح يئالوال اءضقال لالقتاس تانماض )ب( 


روتسدال اھذ صوصلن ًاقوف اھتاصاصاخت ددحُوت نادوسال بوجن تایالبو یةئالوال مكاحمال لكشُت )٤( 

.ةینمعال ةیالوال روستود نادوسال بونلج يلاقتناال روستدوال 


قراألز لینلوا نافدكر بوجن اتیوال 


بوجن يتیوال ىعل بقطُت،لماشالمالسالةیقافتوا روسـتدالاھذ ماـحكأبساسمالندو )١( ـ٢٨١ 

. انھمأبش ةمربمال عازنال حل ةیقافات قزراأل لینوال نافدكر 


لقب من ةیبعشال ةرواشملل قراألز لینوال نافدكر بوجن يیتوال في عازنال حل ةیقافات عخضت )٢( 

امحكأللًاقوف امھمن كل في ایاطرقمدی نبیختنمال نییعیرشتال نیسلجمال رعب نیتیالوال نیتھا ناسك 

. اھفی ةدراوال 


يیأب قةطمن 


يیأب قةطمن ىعل بقطُی،لماشالمالسالةیقاتفوا روتسدالاھذ ماحكأبساسمالندو )١( ـ٣٨١ 

.انھأبش مربمال عازنال حل لوكوتوبر 


قةطمنناسك ھفینویكةیرومھجالةاسئرفارإشتتحًاصخا ًایراإدًعاضويیأب قةطمنحنمُت )٢( 

.لازغال رحوب نافدكر بوجن من كل في ناطنیمو يیأب 


ىلوع ،نادوسال بوجن ءااستفت مع نمازیت لصفمن ءااستفت في مھتاصوأب يیأب قةطمن ناسك يلید )٣( 

نیریاخال يأبی قةطمن ناكلس حروطمال حارتقاال منضیت نادوسال بوجن ءاتفتاس ئجانت من مغرال 

ـ: نیتیآلا 


،لامشال في اصخلايراداإل اعھضبو يیأب قةطمن ظتفتح أن )أ( 


.لازغال ربح من ًءجز يیأب قةطمن نوتك أن )ب( 


لیدعللت لبقا یرغ٩٥٦١ ریاین من لواأل في ررقملوا بونجوال لامشال نبی يدودحال خطال نویك )٤( 

.هالأع )٣(دبنللَاقوف رریق امبحس إال 


تایالولل ةیلاقتان ماكأح 
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 ـ:روستدالاھذ من ٦٢١ةادمال فيایھإلراشمالتاابختناالءارإجنیلح )١( ـ٤٨١

 مھنییع نادوسال بوجن تایوال ةلحا وفي ،لواأل بئانال مع رواتشلبا ةالوال ةیروھمجال یسئر نییع )أ(
 ،نادوسال بوجن ةموحك یسئربئنا مع رواتشلبا نادوسال بوجن مةوحك یسئر

 في ةالوال بانو دحوأ يطنوال رمتؤمال بحز من ًاشحمر نادوسال بوجن تایوال ةوال دأح نویك )ب(
 .بزحال تذا يشحمر من ًاضأی نادوسال بوجن في ىرأخ ةیوال

 ىعل تایالوال في ةیذلتنفیوا ةیعیرشتال نتیطلسال دعامق صصخُت ،)٣( دنبال ماحكأبساسمال ندو )٢(
 ـ:يلاتال ونحال

 ةكرحولل ةیلامشال تیاالوال في دعاقمال من ةئاملبا نیعسب ةبنس ينطوال رمتؤمال بزلح نویك )أ(
 ،ةیبوجنال تایالوال في دعاقمال من ةالنسب تذا نادوسال ریرحلت ةیبعشال

 ـ:يلاتال ھجوال ىعل ةبیونجلوا ةلیامشال تایالوال في ةیقبتمال ةئاملبا نالثالثی ةنسب عزتو )ب(

 ي،نطوال رمتؤمال بزلح ةیبوالجن تایالوال في ةئاملبا ةرعش ةبنس )ًالأو(

ا ثا(  ،نادوسال ریرحلت ةبیعشال ةكرحلل ةیلامشال تایالوال في ةئاملبا ةرعش ةبنس ) ًین

 ةلیامشال ةسیاالسی يوقال يلثملم ةیبونجوال ةلیامشال تایالوال من كل في ةئاملبا نیرعش ةبنس )ًاثلثا(
 ي،لاوتال ىعل ىرخاأل ةیبونجوال

 ما قوف قرزاأل لینلوا نافدكر بوجن يالیتو في ةیذیتنفلوا ةیعیرشتال نتیطلسال في دعاقمال متقس )٣(
 .قرزاأل لینلوا نافدكر بوجن يتیوال في عازنال حل ةیقافات ھیعل تنص
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 ةیداصتقالوا ةیلامال لئاسمال :رعش ثلاالث بابال
 لواأل لصفال

 ةماعال ةورللث لداعال عیزوتلل ةیھاد ئادمب

 من كل نكمیت ثبحی لعاد ساأس ىعل نادوسال في ةماعال ةورثلوا دراومال مستتق )١(-٨٥١
 ةیعنوةیقتردكیأتفدبھكلوذ ،ةینوناقوال ةیروستدالھتاجباوو ھتاولیئسبمءایفاإل من مكحالتایوتمس
 أو رصنعال أو سنجال أو عوالن ساأس يعل زییتم ندو ةیشیعمال مھالوحوأ مھتماروك نینطاومال ةاحی
 . میلقاإل أو غةلال أو يقرعال أو يساسیال ءامتناال أو نیدال

 . ةیمنتال في ًاحق نادوسال قطامن للك أن ساأس يعل عزووت مةاعال دراوملوا ةورالث متقتس )٢(

 عیزوبت مزتتل اكم ،نادوسال بوجن ةموكلح ةیلامال تالیوتحلبا ءافولبا ةیموقال ةموكحال مزتلت )٣(
 فخال ىعل روستدال اھذ في صین لم ما ىرألخانادوسال تایوال ىعل لدعا ًھجبو ةلیامال دراومال
 . كذل

 قطانمال ةیوبق يأبی قةطنوم قرزاأل لینوال نافدكر بووجن نادوسال بوجن أن ةلودال كرتد )٤(
 ةراداإل سسیأوت ةسیاساأل مكحال مامھ يلولت ناعُت ثم نوم ،ةحمل تاجایتاح ھجاتو عازنلبا ةثرأتمال
 .عازنالدبعمانادسو فيةیادملواةیعامتجاالةتیحتالينبالریمعوتلھیأوتةیندمال

 ءانبال ةداإلع نادوسال بوجن قودنوص ریعمتوال ءانالب ةداإلع يموقال قودنصال ةلودال ئتنش )٥(
 نادوسال بوجن في مةاعال تادمخوال ةیعامتجالوا ةیداصتقاال ةیمتنال ىوتسبم ءاقترلال ریمعتوال
 . يموقال ةیمنتال ىومست طسومت ىإل ًاونم لقاأل اطقنملوا عازلنبا ةثرأتمال قطانموال

 میدوتق ةیمنتال نأبش رارقال اذخات ةیزكرموال اتطلسال لویخبت مازتلاال تدائاعال ماتساق زریب )٦(
 . مكحال ونئشفیرصوت تادمخال

 تاجایتاح ةتلبی يعل ةردقلوا ةمادستمال ةیداصتقاال ةیمتنلوا ةیرشالب دراوملوا ةیتحتال ينالب ورطُت )٧(
 .ةیفاشفلوا ةلءاسملل عضخا محك راإط في ناسناإل

 ةیعبیطال دراوملل ةرادإلوا مادتسمال فیظوتال في اھیعل فراعتمال تاسراممال لضأف ةلودال ىنتتب )٨(
 . اھیعل ةباقرال و

 اھحقیست يتالىرخاألةورثالرادصومبئراضلواتاداریإلوالخدالعاوأنروستدالاھذددیح )٩(
 . ةفتلخمال مكحال تایومست من ىوتمس كل

 ةالدعوال قیسنالت دكیألت كلوذ ،نونابق روتسدال اھذ في ةدراوال موسروال بئراضال كل ضرفُت )٠١(
 . نیرمثتسملوا اصخال عاطقوال نیناطومال ىعل دئازال يبریضال ءعبال ىدافلت ةیفافشلوا فاصنإلوا
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 ةمستحق ةلیماتالیوتح أوتاصصخم أيبحج كمحالتایوتمس منىومست ألي زویجال )١١(
 ةیدوال ةیوسالت ةلوامح دبع مكحال تایوتمس من ىومست ألي زویج عازنال ةلحا ىوف .خرآىوستلم
 .نادوسال بوجن ةموحك ةلحا في نادوسال بولجن الیعال مةكحمال أو ةیروستدال ةمكحملل ؤجلال

 يناالث لصفال

 يضاراأل درامو

 يضرااأل یمظتن

 ىعل سراتم ةكرتمش ةصالحی اھعلی قوقحال ةسراموم اھلالغتسوا ضراأل ةزاحی نوتك )١(-٨٦١
 .ينمعال مكحال يوتمس

 أو ينعمال كمحال ىومست نادوسال مةوحك اھكلتم يتال يضااألر يعل قوقحال ةسرامم ىلویت )٢(
 .كلبذ فلكمال

 ضألربا ةلصال تذا نیناوقال لیدعوت یروطلت ةیجیرتد ةلیعم ءبد مكحال تایومست كل يعل )٣(
 . ةیلودال تاسرامموال تاھجوتلوا يلحمال ثارتلوا ةیفرعال نیناوقوال تاسراممال منضتلت

 يضراألل ةیموقال یةضوفمال

 مامھال الھ نوتك يضراأللةیمقو یةضومف أشتن ،مكاحمال تاصاصتخبا ساسمال ندو )١(-٨٧١
 ـ: ةتیآلا

 ي،ضاراأل تاعزامن نأبش اھیإل ماكحتاال في بةغارال ةعزاتنمال فاطراأل نبی میكحتال )أ(

 ھھجامو في أو ةتصخمال ةیموكحال ھةجال ھھجامو في يضاراأل لحو تاءاعداال في رظنال )ب(
 یةضومف راربق ةمزمل میكحتال فارأط نوكوت .ضراأل في ةحلصمال تذا فارطاأل من اھیرغ

 ،ةمكحمال في میكتحال راقر لتسجی دعن لادبتمال اضرال ساأس يعل يضااألر

 افطر یھضتیر خرآنونقا أي أو ،ضراأل اھفی عتق يالت قةطنمال في بھ لومعمال نوناقال بقطُت )ج(
 ،فاصناإل ئدامب كذل في ابم میكتحال

 ىواعدال في رظالن ءاأثن ھیعل تعاطل ما أو ةتصخمال كمحال ةزھأج من اھإلی لایح ما لبتق )د(
 قوقحال لوبوق يضاراأل حالإص تاساسی يیل امفی صتخمال يموكحال ىوستملل انھأبش ىصووت
 ي،ضراألل فيرعال نوناقال أو ةیفرعال

 ،يدقنال ضیوعتال كذل في ابم يضاراأل عن بسانمال ضیوعتال ردتق )ھـ(
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 رثتؤ يتال ةیموقال تاعورشمال هاتج اھتاساسی قتنسی نأبش مكحال تایومست فتلخلم حصنال يدسُت )و(
 ،اھفی قوقحال ىعل أو ،ضراأل ىعل

 دراوملل رامثتاس اھفی میت يتال طقانمال في يضااألر مداخاست ھجأو لجسوت تاسادر يرتج )ز(
 ،ةیعبیطال

 .اھتاءارإج حئالو عضت و عاسم تاسجل دقتع )ح(

 ةفتلخمال كمحال تایوتسلم لیثمتال ساأس يعل أشنُوت ةلقتمس يضراألل ةیموقال یةضوفمال نوتك )٢(
 . نادوسال في

 یسئر نیعوی ،مھتمدوخ مھرااختی طوروش يضراألل ةیموقال یةضوفمال ةویضع نوناقال ددیح)٣(
 .ةیروھمجال یسئلر لواأل بئاالن ةقفاوبم یةضوفمال یسئر ةیرومھجال

 زوتجی امھالمھ میلسال ءاداأل عن ةیرومھجال ةاسئرماأم ةولئمس ةیموقال يضااألر یةضومف نوتك)٤(
 . اھتنزامو ةیروھمجال ةاسئر

 نادوسال بوجن يضاأر یةضومف

 ماھمال الھ نوكوت نادوسال بوجن يضاألر یةضومف أشنُت ،مكاحمال تاصاصتخبا ساسمال ندو-٨٨١
 .نادوسال بونلج يلاقتناال روستدوال لماشال مالسال ةیقافات في ةددحمال

 یةضوفوم يضراألل ةیموقال یةضوفمال نبی نواعتال

 نادوسال بوجن يضاأر

 ناقنسوت نادوـسال بوجن يضاأر ةـیضوفوم ةیموقال يضااألر ةـیضومف نواعتت )١(-٨٩١
 .ًاالّفعًامداختاسامھدرامو مداختالس امھدوجھ

:ىعل نادوسال بوجن ىضاأر یةضوفوم ةیموقال يضااألر یةضومف قتتف )٢(

 ا،مھمن لك عن ةرداصال تارارقلوا تامولعمال لداتب )أ(

 . اھإلی الصوتت يالت تایصوتال أو ئجاتنال نبی ضراتع أي ةلاإز ةفیكی )ب(

 ضبعءاأدنادوسالبوجن يضاأر یةضوفلملكتو أنيضراأللةیموقال یةضوفمللزویج )٣(
 .ثوحبوال تانایبال عجم كذل لمشوی اھمامھ
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 ھتلاإز رذعتوی نایتضوفمال اھیإل لصوتت يالت تایصوالت أو ئجاتنال نبی ضراتع دووج ةلحا في )٤(
 .ةیروتسدال ةمكحمال ىإل رماأل لاحُی ،هالأع )ب) (٢( دنبلل ًاقوف ،قاتفالبا

 ثلاالث لصفال

 لورتالب عاطق ةراإد رویطت

 هرویطوت لورتبال عاطق ةراإد

 ـ:يیل ما هرویطوت لورالبت عاطقةراإلد مةكاحالسسُاأللمتش-٩٠١

 ـ:مع قفیتابم ددجمت یرغًایعیطب ًاردمص ھفصبولورللبت لمثاأللالغستاال )أ(

 ،ماعال حلاصلوا ةیموقال ةحلصمال )ًالأو(

 ة،ثرأتمال تایالوال ةحلمص )ًاینثا(

 ،ةثرأتمال قطانمال في نییلحمال ناكسال ةحلمص )ًاثلثا(

 ،يفاثقال ثارتال ةیاحم ئادبوم يوالحی عونتال ىعل ةظفاحمال سسوأ ة،ئیبلل ةیموقال تاسایسال )ًاعبرا(

 ةكراشمال من ،ةلصال تذا ةحلیمال تامعجتمال مع نواعلتبا مةئالمال ةیموكحال تایوستمال نیكتم )ب(
 ،لورتبال ةیمتن ةراإلد لماشال راطاإل في كلوذ ،ةفتلخمال لحارمال في لورالبت ةرادوإ ةیمتن في

 لخال من ةرشابمال ةبینجاأل تارامثستاال قفدلت بسانمال خانمال ةئیھلت مزالال مامتھاال ءإیال )ج(
 ،ةلیاقتناال ةرتفال ةیانھ في ریصمال ریرتق ئجانت من نیقتال مدبع ةلصتمال راطخمال صیلتق

 ةقلعتمال تارارقال اذخات دعن راتبعاال في ھمئاأر ذخوأ يضااألر في قوقحال باحأص مع رواتشال )د(
 من مھعافتان ضرتیف يتلوا ،قوحق اھفی ملھ يالت قطانمال في ضاألر نطبا درامو رامستثبا
 ،اھرامثتاس

 أو اھیعل ءتیالساال میت يتال يضااألر في ةیكلمال قوـقبح نوعتمیست نیذلل لادـعال ضیوعالت )ھـ(
 . قوحق اھفی لھم يتال قةطنمال عن كلوذ ضراأل نطبا في ةیعبیطال دراومال راجختالس اھرامثتاس

 رعب ،ضراأل نطبا في ةیعطبی درامو ةیمتن ایھضاأر في رشاتب يتال تاعمجتمال كارإش )و(
 . دراومال كتل لالغتاس ىعل دقاعتال اتضوامف في ،مھتایوال
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 راإط كاھن نویك ةحباصمال ةیعبیطال دراوموال يضاراأل ةیكمل ىعل عازنال من مغرال ىعل )ز(
 . ةلیاقتناال ةرتفال لخال نادوسال في لورالبت ةیمتن ةراإلد

 لورللبت ةیموقال یةضوفمال

 .ءراآلا قفاوبت اھتاراقر ذختت لورللبت ةیمقو یةضومف أتنش )١(-١٩١

 ـ:يلاتال وحنال ىعل لورتبلل ةیموقال یةضوفمال نوكتت )٢(

 ،ناكرمشت نایسئرنادوسال بوجن ةموحك یسئور ةیرومھجال یسئر )أ(

 ،ةیموقال ةموكحال نوثلیم نموئدا اءضأع ةعبأر )ب(

 ،نادوسال بوجن مةوحك نولثیم نموئدا اءضأع ةعبأر )ج(

 رامثاست اھفی ىرجسی يتال تایالوال أو ةیالوال نولثیم نمیئدا یرغ اءضأع ةثثال عن دییز ال ما )د(
 .لوربتلل

 ـ:ةیلاتال ماھمال لورتبلل ةیموقال یةضوفملل نوتك )٣(

 ،لورتبال عـاطق ةرادوإ ةیمنبت ةقلعتمال تاھجوموال ةماعال تاساالسی عضو )أ(

 بعشالحلامص دمختاھأن من كدأتلل )أ( ةرقفال في ةروكذمال تاسایسال ذیفتن میوقوت درص )ب(
 ،ياندوسال

 ،لورتبال عاطق جماروب تایجیاترتاس عضو )ج(

 مع اھقفاتو من كدأتلوا اھماربوإ نادوسال في لورالبت رامثتسوا فاشكتاس دوعق لحو ضواتفال )د(
 ،یةضوفمال تاھجووم تاسایوس ئادمب

 .ةیلخادال اھاتءارجوإ احھئالو دادإع )ھـ(

 لورتبلل ةیموقال یةضوفمال يعاتر هالأع )٣( دنبال في اھیإل راشمال ءابعألبا عالضطاال دعن )٤(
 ـ:يیل ما كذل في ابم ،ةلصال تذا تارابتعاال

 ،لورتبالدوعق عن مجانالرامثستاال من ةثرأتمالةحلیمالتامعجتمالىعل دوتعيتالدئاوفالىمد )أ(

 ،ةحرتقمال دوقعال مارإب دعن ةثرأتمال تاعومجملوا ةیالوال رظن تاھجبو ذخاأل ىمد )ب(
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 ىإل وءجلال بطل ،رارقال من نیررضتملوا ضاألر في ةیكلمال قوحق ىذو من اصخشاأل حق )ج(
 ،دقعال ىعل ةقفاموال لورتبلل ةیموقال یةضوفمال تقرر اإذ اءضقال أو میكتحال

 أوةیالوالنولثیمنیذاللورتبللةیموقال یةضوفمال فينمیئادال یرغ اءضاألع ضرتاعاإذ )د(
 لورتبال عن ولئسمال يموقال ریزوال عقیو ال یةضوفمال راقر ىعل ًاعیجم لورللبت ةتجنمال تایالوال
 ھیثثل ةیلبأغبضارتعاال تیاالوال سلمج ضرف ذاإف .تایالوال سلمج ىإل رماأل لویحی دقعال ىعل
 لخال نیثلالث ةلبیأغبضارتعاال تایالوال سلمج ضفیر لم اذوإ ،دقعال ىعل يموقال ریزوال عقیو
 ةلیآىإل نیالثلث ةیلبأغوب ةدمال كتل لخال ضارتعاال تایالوال سلمج لییح لعم میو نیرشوع عةبأر
 راقر نوكوی اھإلی ةلاحاإل من رھأش ةست لخال میكتحال راقر رادإص متوی ،ھفی میكتحلل سلجمال ھاأشین
 ،ًامزمل میكتحال

 لورتبال عن ولئسمال يموقال ریزوال يلویت دقعال ىعل لورتبلل ةیموقال یةضوفمال تقفوا اإذ )ھـ(
 ،نادوسال ةموحك عن ةبانی عیقوتال

 مضت ،هالأع )٣( دنبال في ةدراوال )ج(و )ب(،)أ( تارفقالبجوبمامھاھبماھالعضطادعن )و(
 ،طفق نمیئادال ااءھضأع لورللبت ةیموقال یةضوفمال ةویضع

 ھجاوإنت لورتبال فاشتاك دوعق ىعل ةقفاومال لأج من رظنلوا ضواتفال ماھبم اھالعضطادعن )ز(
 تایالوال يثلمم نمیئادال اءضعاأل بنجا ىإل یةضوفمال ةویضعلمتش ) د ) (٣( دنبال ماكألح ًاقوف
 . لورللبت ةتجنمال

 لوربتال تدائعا ماتساق

 نادوسال بوجن في ةیعبیطال دراومال راجختاس عن ةجتانال ةورالث تدائعا يفصا مستقُی )١(-٢٩١
 .نادوسال بوجن ریمتع ةداإع تاجاحتیوا ةیموقال ةیمنتال تاجایتاح نبی ةنزاومال راإط في

 ـ:من لخدال يفصا ھو لورتبال لدخ دئعا ىفصا )٢(

 ،يموكحال لروتبال تارصاد )أ(

 .ةیلحمال يفاصملل مھیلتس میت يذال يموكحال لورتبال )ب(

 لنق ةفلتك ًاصقنا )بفو( ةنیفسال ھرظمیلتسلورللبت يلعفالرعسالساأسىعل رادصالةمقیردتق )٣(
 فاةصمال ىإل ملسمال لورتبال ردیق .ةرادإلوا ببیاناأل طخكذل لمشوی ،ریدصتال عقمو ىإل لوربتال
 ًاصقنا ،رداصال تاعیمب ھفی تتم يدمیال رشھ خرآ في )بفو( ریدصالت راعأس طسومت اسأس ىعل
 ببیاناأل طخفیلاتك كذل في ابم ،ریدتص عقمو ألي مسلیتال ىعل بترتت أن نكیم يالت فلیاكتال
 .ةراداإل فلیاكوت
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 میت يتال يومكحال لورتبال تادارإی فىصا ھفی درووت "لورتبال تادارإی راراستق باحس" أینش )٤(
 ةنزاومال منض ًایوسن ددیح يذال ررقمال يسایقال رعسال قفو ةیلعفال رداصال تاعیمب من اھیلصتح
 .ةیونسال ةیموقال

 ةیمكال بحس لورتبلل ةنتجمال تایالولل لورتبال تدائعا من لقاأل ىعل ةئاملبا ناناث صصخی )٥(
 .يیأب قةطنبم ةاصخال تاتیبرلتبا لخالاإل ندو ،ةیالوال في ةتجنمال

 بوجن ةموكلح صصخی ،ةـنتجمال تایالوولل لورالبت تادارإی راراستق باـلحس عفدال دبع )٦(
 من رجخستمال لورالبت دئعا ىفصا من ةئاملبا نوسخم ،ةیلاقتناال لقب ةرتفال لأو من ءادتاب ،نادوسال
 ةیموقال ةموكحلل ةیقتبمال ةئاملبا نومسخال صصخوت ،نادوسال بوجن في ةتجنمال لوربتال رباآ

 .نادوسال لاشم تایالوو

 .ًایمیو لیمبر نویمل ىإل لورتبلل ميوقال جانتاإل لیص امدعن لبقتسمال لایألج قودصن أنشُی )٧(

 أتنش يالت تاباحسال لوك ،روتسدال اھذ في اھیإل راشمال ةاصخال تاباحسوال قیدانصال كل )٨(
 . ةنزاومال طبواض قوف ةماعال ةنزاومال في منضت أن بیج ،ًالبقتمس

 عبارال لصفال

 ةلیامال دراومال

 ميوقال لخدال درامو

 أو هانأد ةروكذمال رداصمال من دراومال لیصحلت تاعیرشتال رادإص ةیموقال ةموكحلل زویج-٣٩١
:اھیعل بئراضال ضفر

 ،صيخشال لخدال ىعل ةیموقال ةبریضال )أ(

 ،تاركشال ىعل لاماألع حابأر ةریبض )ب(

 ،دارستیاال بئراضو ةیكرمجال موسرال )ج(

 ،تاارطموال ةیربحال ئناومال تادارإی )د(

 ت،ادمخالمورس )ھـ(

 ،ةیلورتبال تدائاعال )و(
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 ،ةیموقال ةموكحال لامعوأ تاعورمش )ز(

 ،ةجیارخال تادعاسموال حنمال )ح(

 ةراتج ىعل ىرخاأل بئراضال أو اتعیبمال ىعل ةماعال ةبریضال أو ةافضمال ةمیقال ةریبض )ط(
 ت،ادمخوال ةئزتجال

 ،جاتناإل مورس )ى(

 ،روھمجلوا يزكرمال نادوسال كبن من ضارتقاال كذل في ابم ضورقال )ك(

 . نوناقال اھددیح يرأخ بئراض أي )ل(

 نادوسال بولجن لخدال درامو

 ةروكذمال رادصمال من دراومال لیصحلت تاعیرشتال رادإص نادوسال بوجن ةموكلح زویج-٤٩١
:اھیعل بئراضال ضفر أو هانأد

 ةیموقال تدائاعال قودصن من ھتایالوو نادوسال بوجن ةموكلح ةصصخمال ةیموقال تاداریاإل )أ(
 ،روتسدال اھذ من ٩٧١ ةدامال بجوبم

 اھذ من ٩٥١ ةدامال فياھیإلراشمال مةئاقال فيةجردمال یةئالوالرادصمال من أيتادارإی )ب(
 ،روستدال

 ،روستدال اھذ من ٢٩١ةدامال اھددتح امحسب لورالبت تدائعا )ج(

 ضرلف ةیموقال ةموكحلل ةیرصحال اتطلسال ستم اليالت نادوسال بوجن مةوحك بئراض )د(
 ب،ئراضال

 ،نادوسالبوجن مةوكلحتادمخالمورس )ھـ(

 ،نادوسال بوجن ةموحك لامعوأ تاعورمش )و(

 ،ةجیارخال تادعاسلموا حنمال )ز(

 ة،طسوتملوا ةریغصال لاماألع ىعل موسروال بئراضال )ح(

 ،ةلیاكم ًاعسل ربتتع يتلوا نادوسال بوجن لخدا علسال ىعل كالھتساال مورس )ط(

 ،نادوسال بوجن في صيخشال لخدال ىعل ةبریضال )ي(
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 ،روستدال اھذ من ٣٠٢ ادةملل ًاقوف ةنادستالوا ضورقال )ك(

 .نوناقال اھددیح ىرأخ بئراض أي )ل(

 تایالولل لخدال درامو

 ضفر أو هانأد ةروكذمال رداصمال من دراومال لیصحلت تاعیرتشال رادإص تایالولل زویج-٩٥١
 ـ:اھعلی بئراضال

 ،اھاتراقوع یةئالوال يضااألر دئاعو )أ(

 ،ةیالولبا تادمخال ىعل موسرال )ب(

 ،صخرال )ج(

 ،یةئالوال صيخشال لخدال ةبریض )د(

 ،ةحایسال ىعل موسرال )ھـ(

 ،روتسدال اھذ من )٥(٢٩١ةدامال فينیمب ھو اكم لورتبالتدائعا من ةیالوالبینص )و(

 ،ةیموقال تایمحموال یةئالوال مةوكحال تاعورمش )ز(

 ،ةغمدال مورس )ح(

 ،ةیعارزال بئراضال )ط(

 ،ةجیارخال تادعاسملوا حنمال )ي(

 ،ةیموقال تاعیرشتلل ًاقوف دودحال ةراتج ىعل ةضورفمال موسروال بئراضال )ك(

 بوجن ةموحك بئراض أو ةیموقال ةموكحال بئراض مع ضراعتت الىرأخ یةئوال بئراض أي )ل(
 ،نادوسال

 ،روستدال اھذ من ٣٠٢ةدامال ةیعل تنص ما بحس ةنادتسالوا ضورقال )م(

 .نوناقال اھددیح ىرأخ بئراض أي )ن(

 نادوسال بونلج ةیلورتبال یرغ تاادمعتاال
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 ةموكحال صصخت ،روسـتدال اھذ من ٤٩١ و٣٩١ ،٢٩١ داومال ماـكأح من مغرال ىعل )١(-٩٦١
 ةلصحتمال ةیلورتبال یرغ ةیموقال تدائاعال من نادوسال بوجن مةوكلح ةئاملبا نیسخم ةنسب ةیموقال
 دایع أنىعل ،ةیلانتقاالةرفتاللخال ةیمتنالفیالتكًیائجز لبالتق ٣٩١ةادمالًاقوف نادوسالبوجن في
 بوجن مةوكلحةیافضإدرامو صصیختفدبھةیلانتقاالةرالفت فصتمن فيبتیرتالاھذ فيرظنال
 . لاحال ادع اإذ نادوسال

 بجوبم اھلیصتح میت يتال ىرخاأل تاداریإلبا تایالولوا نادوسال بوجن مةوحك ظفتتح )٢(
 . اھفی فصرالت حق اھول ب،ئراضال ضرلف الھ ةولخمال اتطلسال

 سامخال لصفال

 ةلیامال ونئشلوا ةیوالسن ةنزاومال

 تدائاعلل يموقال قودنصال

 يمقو قودصن في عدوُت ةیموقال ةموكحال ةطاسبو أو ًایمقو ةلصحمال تدائاعال كل )١(-٩٧١
 لصتح يالت ةیعرفال قیدانصوال تاباحسال كل قودنصال اھذ مضوی .مةاعال ةنزاخال هریتد تدائاعلل

. ھفی ةعدومال أو اھعن غلبمال ةموكحلل ةقحستمال لاوماأل كل ھفی درووت 


. ةنزاومال تایلعم راإط في ًةنلمع ةموكحال تافورصوم تادارإی كل نوتك )٢( 


ةیلامال تاداریاإل ةبقاروم صصیخت یةضومف 


لصیت امفی ةلادعلوا ةیفافشال نماضلةلیامال تاداریاإل ةبقاروم صصیخت یةضومف أتنش )١(-٩٨١ 
 نادوسال بوجن مةوحك من للك يموقال ىوتسمال ىعل اھلیصتح میت يالت لاوماأل صصیخبت
 .تایالووال

 ـ:ةیلاتال تایولئسملوا تاجباوال ةیدقنوال ةیلامال تاداریاإل ةبقاروم صصیخت یةضومف ىلوتت )٢(

 في اھلیوتح من كدأوالت ةاواسمال قیقلتح يموقال تاادریاإل قودصن من ةصصخمال حنمال ةبقامر )أ(
 ، ةینعمال كمحال تایوتسلم اھنحی

 ا،ھعیزووت دراوملل لثماأل مداختساال نماض )ب(

 ،اھعلی قفتمال غیصال قوف عازلنبا ةثرأتمال قطانملل ةصصخمال تاداریاإل لیوتح نماض )ج(
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 تالدمعلل ًاقوف تایالولوا نادوسال بوجن مةوكلح لاوماأل صصیخت دعن ةلادعلوا ةیفافشال ةلاكف )د(
 .روستدالاھذ اھعلی صینيالت ةویئمالبسنوال

 ةیموقال مةوكحلل نیلثمم من ةیدقالن و ةلیامال تاداریاإل ةبقاروم صصیخت یةضومف نوكتت )٣(
 ـ:يلاالت ونحال ىعل تایالووال نادوسال بوجن ةموكوح


، یةموقال ةموكحلل نوثلمم ةثالث )أ( 


،نادوسال بوجن مةوكلح نولثمم ةثالث )ب( 


. تایالوال في ةیلامال ءاوزر كل )ج( 


.لواأل بئانال ةقفاوبم یةضوفمال یسئر ةیروھمجال سئر نییع )٤( 


.ةیروھمجال ةاسئر اھزوتجی ابھ ةقلعتمال تاءارجإلوا دعاوقال یةضوفمال عضت )٥( 


ةیرومھجال ةاسئلر ًایلفص ًاریرتق ةیدنقلوا ةلیامال تاداریاإل ةبقاروم صصیخت یةضومف مدتق )٦( 
 نوود )٢( دالبن في ددحمال ھجوال ىعل ًایمقو ةلصحمال تاداریاإل عیزتو لحو ةدافوإ ًالیلتح منضیت

 بسانمال ءارجاإل اذختبا ةیروھمجال ةاسئر موتق روتسدال اھذ من )٠١(٨٥١ ةدامال صبن لإخال
 .ةدامال كتل في ھعلی صوصنمال اھبجابو ءافوال عن ةماعال نةزاخال زعج ةلحا في فقومال ةجلالمع

 ةیمنتلوا ءانبال ةداإلع يموقال قودنصال

 طقانمال ریتعم ھتمھم نوتك ةیمنتوال ءابنال ةداإلع ًایمقو ًاقودصن ةلیامال ةراوز ئشتن-٩٩١

 ھجبو قطانمال كتل اھفی لثتم ةلجن هریتد ،نادوسال لاشم في ًاونم لقاأل قطانملوا عازنلبا ةثرأتمال
 تایالوال سلجوم ينطوال سلجمال ىإل عفرُوی ،نادوسال بونلج ةلیامال ةرازلو ًثالمم مضوت ،بسامن
 .اھمعید يتال تاعورشموال ھتافرصنوم قودنصال تادارإی عن ُریرتق

 ةیمنتلوا ءانالب ةداإلع نادوسال بوجن قودصن

 نیحنامال من لاوماأل ابطقتاس فدبھ نادوسال بونلج ةیمتنلوا ءاالبن ةادإلع قودصن أینش )١(-٠٠٢
 في ةیتحتال يبنال لھیأوت ءابن ةداإع ىعل اھقانفوإ اھمتالسوا لاوماأل لیصحوت نلییودلوا نییلحمال
 ةیمنتال في ةقباسال تالالتخاال ةجلاومع ،ًایجراوخ ًایلخدا نحیزاالن جمود نیطووت ،نادوسال بوجن
 .ةتیالتح يالبن يوف ةیمیلقاإل

 مداختاس في ةلادعوال فاصنإلوا ةءافكوال ةیفافشلوا ةلءاسمال نماضل میوتقلوا ةبقارملل امظن أنشُی )٢(
 .دراومال
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 ةیافضإٍلاوأم لیصتح الھ قویح قودنصال من قافناإل عن ةولئمس نادوسال بوجن ةموحك نوتك )٣(
 ةداإع ضراغألىرأخ تاجھ يوأ ،فارطاأل ةددعمت تماظنموال ةجنبیاأل لودال من حنمال لیسب ىعل
 سلمج فارإلش عخضوی ةینھوم ةیفافبش قودنصال رادوی ،نادوسال بوجن تایوال في ةیمنلتوا ءابنال
 ةیلامال ةرازلو ًثالمم ةنجلال مضت أن ىعل نادوسال بوجن ةموحك اھینتع ةنجول نادوسال بوجن
 .يموقال ماعال عجارمال ناویلد خرآو ةیموقال

 سداسال لصفال

 يفرصمال امظنال

 جودزمال فيرصمال امظنال

 كلعخضوت،ةیدقنالةسایسال بیقطوتعضوعنًوالئمسيزكرمالنادوسالكبننویك )١(-١٠٢
 .اعھضی يالت حئاوللوا مظنلل ةیفرصمال تاسسؤمال

 يدیلتق امظون نادوسال لاشم في بھ لعمُی ميإسال امظن من نوكیت جودمز يفمصر امظنأنشُی )٢(
 .نادوسال بوجن في بھ لعمُی

 ،ىرخاأل ھمامھ ىإل ةافضإ،مدقلی يزكرمال نادوسال كبن من عركف نادوسال بوجن كبن أنشُی )٣(
 .ةیدیلقتال ةیفصرمال تادمخال

يزكرمال نادوسال كبن ةرادوإِةلكھی ةادإع

 في يفصرمال مـاظلناةیجاوداز رـھظتيالت ةروـصلبا يزكرمال نادوـسال كبن ةلكھی داعُت )١(-٢٠٢
 خرآلوا يمإسال امھدأح،نییفرمص نیامظن ورطوی يزكرمالنادوسالكبن دمختسوی ،نادوسال
 ـ: یقطر عن اھیعل فارشإلوا ةدحوا ةیدنق ةساسی یمظنلت كلوذ يدلیتق

 غصی دمختست يزكرمال نادوسال كبن ظفاحلم بئنا اھریید نادوسال لاشم في ةیمإسال لیوتم ةذفنا )أ(
 ،نادوسال لاشم في ةیمسالاإل لویمتال

 يتال ةیدیلقالت ةذفانال ریدلی يزكرمال نادوسال كبن ظفاحلم بئنا ةاسئبر نادوسال بوجن كبن )ب(
 . نادوسال بوجن في ةیدقنال ةساالسی تذا ذفینلت ةیدیلقالت لیومتال غصی دمختتس

 ،راعساأل راراستق نمیأت ،ھفیلتك طانوم ةیساساأل يزكرمال نادوسال كبن ةولیئمس نوتك )٢(
 ذیفتن دمتعوی .ةلمعال رادصوإ ،فيرصمال امظنال ةءافوك ،فرصال رسع رارقتاس ىعل ةظفاحموال
 .تادامتعلال يراداإل صصیختال من ًالبد قوسال تالیآىعل ،لواأل ماقمال في ،ةیدنقال ةسایسال

 .ةیدقالن ةساالسی ذفیتن عةبامت في ًالمكا ًالالقتاس ًقالتمس يزكرمال نادوسال كبن نویك )٣(
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عةتس مضوی ،ةیروھمجال ةاسئرىلد ًوالئمس نوكوی يزكرمال نادوسال كبن ةراإلد سلمج أنشُی )٤( 

ـ:يلاتال ونحال ىعل اءضأع 


،ًایسئر كنبال ظفامح )أ( 


،ظفاحملل نبیئنا )ب( 


اھذ من )ج ) (٢( ٥٨ ةادلملًاقوف ةیرومھجال یسئرمھینیعةلیاعالةءافكاليذو من نییاندسو ةست )ج( 

. روستدال 


من أي ءالعم حلامص ىعل ًاسلب رثتؤ قد يتال لئاسمال في عامجإلبا ةراداإل سلمج تاراقر نوتك )٥( 

.نتیذفانال 


نیعوی .ھبیئاون يزكرمال نادوسال كبن ظفامح ،)ج ) (٢( ٥٨ ةادمللًاقوف ةیرومھجال یسئرنییع )٦( 

.كنبال في الیُعال ئفاظوال ليغشا ،ھبیئاون ةردااإل سلمج مع رواتشلبا ،ظفاحمال 


نادوسالبوجن فيةیلامالتاسسؤمللصیخارالت حمن عن ًوالئمس نادوسالبوجن كبننویك )٧( 

. اھیعل فارشاإل وعن 


تالمامعال في ًایلدو ابھ فرتعمال ةیزارحتالوا ةییمظنتال طوابضلبا ةیلامال تاسسؤمال كل مزتلت )٨( 

.يزكرمال نادوسال كبن اعھضی اكم ،ةیدیلتقوال ةیمسالاإل ةیفرصمال 

 .يزكرمال نادوسال كبن اعھضی يالت ةیدقنال ةسایسال ذبتنفی ةیلامال تاسسؤمال كل مزتلت )٩(

 ةیموكحال ةنادستاال

 ةموكحال مزتلت وال لاوـماأل ضارتاق حق تایالووال نادوسال بوجن ةموكلح نویك )١(-٣٠٢
 .يموقالىوستمالندوتاموكحالضوقرنماضبيزكرمالناودسالكبن أوةیموقال


تیائاصحوإ تانابی ،يموقال ندو ىوتسمال ىعل تاموكحال لوك ،نادوسال بوجن ةموحك مدتق )٢( 

.ءاصحاإل ضراغألةتصخمال ةیموقال ةزھجاأل ىإل ةیلما 


اھاترقد ىعل ءابن ةجیرخا ردامص من ةاندستاال تایالولوا نادوسال بوجن ةموكلح زویج )٣( 

. ةیناتمئاال 


تاسایسال ضویق ھوج ىعل ةیبنأج ردامص من ةیموقال ندو تاموكحال ةانداست نوتك ال أن بیج )٤( 

ةیلامال ةیلوبقمال ىعل ظافحال ىإل ةیمارال فادھاأل مع ةقسمت نوتك نوأ ،يلكال ادصتقلال ةیموقال 

.يزكرمال نادوسال كبن رییامع مع قفاوتت نوأ ،جارخال في نادوسلل 
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عباسال لصفال 


ةیبساحمال رییاعمال 


ةیلامال ةلءاسملوا ةیبساحمال رییاعملوا تاءارجاإل 


ةیلامال ةلءاسملوا ةدمتعمال ةیسباحمال رییاعملوا تاءارجإلبا مكحال تایومست كل مزتتل )١(-٤٠٢ 

.نیمعال محكال ىوستلم ةصصخمال ةنزاوملل ًاقوف ةماعال لاوماأل قافنوإ صصیخت من كدأتلل 


عةضخا ةمعا تاباحس في مكحال تایومست عیجم اھیعل لصحتت يالت تاداریإلوا لخدال عدوُی )٢( 

.ةسباحملوا یققدتلل 


.ةلیامال ةلءاسموال ةدمتمعال ةیسباحمال رییاعموال تاءارجاإل نوناقال مظین )٣( 


نادوسال بونلج ةعجارمال ناویود يموقال ةعجارمال ناودی 


عةجارملل خرآ ناودی أنشُوی ،ًالقتمس نوكوی يموقال ىوتسمال ىعل ةعجارملل ناودی أنشُی )١(-٠٥٢ 

.نادوسال بوجن في 


ءاداأل ىعل ةباقرال ىلوتوی ،نادوسال كل في ةعجارملل رییامع يموقال ةعجارمال ناودی عضی )٢( 

دةمتمعال تانزاوملل ًاقوف ،تافورصمال قافنوإ تاداریاإل لیصتح كذل في ابم ،ةیموقال ةموكحلل يلامال 


.یةئالوال ةیعیرشتال اتئیھلوا ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال من 


نیلھؤمال من ماعال عجارمال ،ينطوال سلجمال في نیثلثال ةیلبغأ ةقفاوبم ،ةیرومھجال یسئر نیعُی )٣( 

ماعال عجامرال لزعوی .ةیروھمجال یسئر ماأم مقسال يدؤوی ،ةعجارملل يموقال ناویدال سأرلی ًاینمھ 

.ابھ نِّیُع يتال تاءارجاإل تابذ ھبصمن من 


ةیعیرشالت ةئیھلوا ةیموقال ةیذتنفیال ةزھجاأل تاباحس ةعجاربم يموقال عةجارمال ناودی مویق )٤( 

اتئیھلوا تاسسؤملوا ةلیامشال تایالوال تاباحس بنجا ىإل ،ةیموقال یةئاضقال ةطلسلوا ةیموقال 

.نوناقال اھددیح ىرأخ ةسسمؤ يوأ ةماعال تاكرشوال 


.ينطوال سلجملوا ةیروھمجال یسئلر ًایوسن ًاریرتق ماعال عجارمال مدیق )٥( 


ةیروتسدال بصانمال ليغشا ىعل ةورظحمال لامعاأل عیجم ةلوامز ماعال عجرمال ىعل رظیح )٦( 

.روستدالاھذ من ٧٥ ةدامالبجوبم 


.نادوسال بونلج ةعجارمال ناودی نادوسال بونلج يلاقتناال روستدال مظین )٧( 
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 بوجن ىوف يموقال ىوتسمال ىعل ةعجارمال ناودی في نیلماعال ةمخد طوروش مامھ نوناقال مظین )٨(
 .نادوسال


نماالث لصفال 


تایالوال نبی ةراتجال 


أي سن زویج وال روتسدال اھذ صونص بجوبم تایالوال نبی ةرُحال ةراجتال لفكُت )١(- ٠٦٢ 

.تایالوال نبی ةلامعلوا لامال سأور تادمخلوا علـسال بایانس أو ةراتجال قییع عیرتش 


.تایالولل ةرباعال ةراتجال ىعل ىرأخ اتضورمف أي أو بئراض أو مورس ضفر زویج ال )٢( 


عساالت لصفال 


فراصموال ةیلاملل ةیلاقتان ماكأح 


ةدیدجال ةلمُعال 


.نادوسال في يفاقثال عوالتن اھمیمتص كسیع ةدیدجـ ًةلمُع يزكرمال نادوسال كبن ردیص )١(-٠٧٢ 


ةلوادتمال تالعمال لظت ،يزكرمال نادوسال كبن تایصتو ىعل ءابن دةیدجال ةلمعال رادإص نیلح )٢( 

. ابھ ًافرتمع نادوسال بوجن في 


ةیراسال طفنال دوعق 


دوعق ةفكا ىعل عطالإلل ھمرایتاخ تم نیذال نادوسال ریرحلت ةیبعشال كةرحال وثلمم غریف )١(-٠٨٢ 

.رستی ما لعجأب لماشال مالسال ةیقافات في اھعلی صوصنمال مھتااجبوو مھمامھ ءاأد من ةیراسال طنفال 


ةیقااتف ىعل عیقوالت خیرتا لقب اھیعل عیقوالت تم يالت دوقعال ينتع "ةیراسال طفنال دوعق" ةراعب )٢( 

.لماشال مالسال 


.ضوافتال ةداإلع ةیرساال طنفال دوعق عخضتال )٣( 


ةیموقالةموكحالىلفع،یةئبی أوةیعامتاجتالكمشبیبتسانھأش منةیرسا طنفدوعق أنردُقاإذ )٤( 

.ةمزالال ةیححیصالت ریبادتال اذخات 
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 هھذ تاإثب ةلحا وفى ،ضیوعتالةیراسالطفنالدوعق بببسمقھوحق تكھانت نیذال اصخشأللقیح )٥(
 اصخشاأل ضیوعبت طالنف دوعق فارأط مزتیل مةیلسال ةنیوناقال لئاسوال لخال من تاكاھتناال
 اھعن مجاالن ررضال ردبق نیررضتمال

 مةوكحال لوصوأ تامازتال

.
 

 يوستمالكذلاھعن ًوالئمسنویكيموحك ىوتمس أيىعل تامازتال أونودی أي )١(-٠٩٢

.يموكحال 

 ،لواأل ماقمال في ،لأص كل صصخُوی ،ةیومكحال لصوأللفصنوم لدعا متقسی كلاھن نویك )٢(
 رماأل لاحُیعانز وءنش ةلحا وفى 
.صلاألكلبذةلصال ذيلمعال عن ولئسمال ميوكحالىوستملل

.ِمةزلوم یةئانھ ةاللجن تاراقر نوكوت ھعلی ًامتفق ًاروخبی عازنال يفطر من للك ًالثمم مضتةلجن ىإل 
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 برحال نالعوإ ئرواطال ةلحا :رعش بعارال بابال
 ئرواطال ةلحا نالإع

 ئرطا رطخ أيموقد أوثوحد دعن ،لواألبئانالةقفاوبم،ةیرومھجال یسئلرزویج )١( ـ٠٢١
 اھتمسال ددیھ ،ةئبأو أو ةیعیطب ةثركا أو ًاراحص أو ًازوغ أو نكا ًابحر ،اھمن ءجز أي أو دالبال ددیھ
 .نوناقلوا روستدالاذلھًاقوف ،اھمن ءجز أي في أودالبال فيئرواطال لةحا نلعُی أن،اھادصتاق أو

 ،هرادإص من ًامیو رعش ةسخم لخال ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ىعل ئرواطال ةلحا نالإع ضرعُی )٢(

.ةئرطا ةردو دعق بجفی ةدقعمن ةیعیرشتال ةئیھال نتك لم اذوإ 


یةئاثنتساال رماوألوا نیانوقال كل لظتئرواطال ةلحا نالإع ىعل ةیعیرشتال ةئیھال ةقدامص دعن )٣( 

.لوعفمال ةیرسا ةیروھمجال یسئر اھردأص يتال تاءارجإلوا 

 ئرواطال ةلحا في ةیروھمجال یسئر اتطسل

 بجوبم ذخیت أن ئرواطال ةلحا نایسر ءانأث ،لواأل بئاالن ةقفاوبم ،ةیروھمجال یسئلر زویج ـ٢١١
 اھذماكأحلوعمفرثاآمندتح أو،ًیائجزيغتل أو،دیتقالریباتدةأیي،ئناثتساالرماأل أونوناقال
 : هانأد ھیعل صوصمن ھو ما ءاتثنسبا لماشال مالسال ةیقافتوا روستدال

 من ةمرحال أو اةالحی في قحال صاقتان كذل في زویج وال ،قوقحال ةقیوث من ءجز لیقتع )أ(
 أوينیدالدتقمعال أوسالجن أوقرعالساأسىعلزییمتالدمعأوبیذعتال من مةرحال أوقاقرتساال
 .ةلداعال مةكاحمال في قحال أو يضاتقال حق

 اھذ بجوبمتایالوللةحونمم اتطسل أيقیلتع أو،تایالوالةزھأج من أيقیلتع أو حل )ب(
 سراموی ة،زھجاأل كتل مامھ فیرتص ،لواأل بئانال ةقفاوبم ةیروھمجال یسئر ىلوویت ،روستدال
 ،ةنیعمالةیالوال ونئشریبتدابھمیتيتالةقریطال رریق أو اتطلسال

 . نوناقال ةقو ربیادتال كللت نوكوت ،ئرواطال ةلحا تیاضتقلم مةالز رتبتع رابیتد أي اذخات )ج(

 ئرواطال ةلحا ةرفت

 ـ:ةیلاتال تالاحال من أي في ئرواطال ةلابح ةلصال تذا ریبادتال ةرفت يضقتن ـ٢١٢

 ھترفت مد ىعل ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال قفاتو لم اإذ نالعاإل رادإص خیرتا من ًامیو نثالثی اءضقان )أ(
 ،راقر بجوبم

 ،ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال اھیعل تقفوا يتال ةرتفال اءضانق )ب(

 .ئرواطال ةلحا عفبر ،لواأل بئاالن ةقفاوبم ةیروھمجال یسئر من نالإع )ج(
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 برحال نالإع

 ھةجامو دبالال أن ارقر ما ىمت برحال نعالإب،لواأل بئانال ةقفاوبم ةیروھمجال یسئرمویق ـ٢١٣

. ھیعل ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال ةقفامو دعن ًانونقا ذفینتلل ًبالقا رارقال كذل نوكوی يجرخا ناودبع 
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 تاابخنتالوا ءاصحاإل :رعش سامخال بابال


ءاصحاإل :لواأل لصفال 


يناكسال ءاصحاإل سلمج 


.يناكسال ءاحصإلل ًاسلمج ،ةیروھمجال ةاسئر في رواشالت دبع ،ةیروھمجال یسئر ئشنُی )١( ـ ٢١٤ 

:ةیلاتال ماھمال يناكسال ءاصحاإل سلمج ىلویت )٢(


،يناكسال ءاحصإلل خططال عضو )أ( 


،ءاحصإلل يزكرمال بتمكلل رییامعلوا دعاوقال دیدتح )ب( 


،ةلیعفال یةئاصحاإل ةیلمعال ةبقاروم يناكسال ءاحصإلل ةیدیمھالت تایبترتال ةعبامت )ج( 


.يناكسال ءاصحاإل نأبش ةیرومھجال ةاسئلر ریرتق عرف )د( 


يناكسال ءاصحاإل 


من ةنیاثال ةنسال ةیانھ في ھمن غارفال متوی نادوسال ءاأنح كل في يناسك ءاصإح ىرجُی )١( ـ٥٢١ 

.ةیلانتقاال ةرفتال 


.نادوسال بولجن میوقتوال ءاصحاإل زكروم ءاحصإلل يزكرمال بتكمال يناكسال ءاصحاإل ىلویت )٢( 


يناالث لصفال 


تاابختناال 


تاابختناال دیعامو 


من عبارال ماعال ةیانھ زواجیت الدعمو في مكحال تایوتمس كل ىعل ةمعا تاابختان ىرجُتـ٦٢١ 

.ةیلانتقاال ةرفتال 


ءاستفتاال 


ةلاإح ھ،ئاضأع فنص من رثأك هدییؤ راربق يطنوال سلجمال أو ،ةیرومھجال یسئلر زویج )١( ـ٧٢١ 

.ءافتتلالس ةماعال ةحلصمال أو ةیطنوال ةحلصملبا قلعتت ةلامس أي 
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 ةثق ءاتفتلالس ةحروطمال لةأسمال لانوت ،نخبیاالن كل تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال يتفتتس )٢(

.نیعرتقمال تاوأص دعد فنص من رثأك ىعل لوصحلبا رومھجال 

 زویج وال ،عیرتش أي من ىلأع ةطسل ءاتفتساال یقطر عن بعشال ھیعل قفایو يذال رارقلل )٣(
 خرآ ءاتفتسبا إال هؤاغإل

 ابختلالن مدتقال طشر

.
 


.اھذفنوی ابھ مزیلتولماشال مالسال ةیقافات مرتیح أن ابختنلال ھنفس حشیر خصش كل ىعل ـ٨٢١ 
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 نادوسال بونلج ریصمال ریرتق حق :رعش سداسال بابال

 نادوسال بوجن يناطولم ریصمال ریرتق حق رارإق

 معھضودیدحلت ءاتفستاال لخال من ریصمال ریرتق في قحال نادوسال بوجن ياطنولم نویك ـ٩٢١
 .يلبقستمال

 نادوسال بونلج ءاتفتساال یةضومف

 ةثلاالث ةالسن ةیابد في نادوـسال بوجن ءاتفتاس نونقا ةیموقال ةیعیرـشتال ةئیھال ردتص )١( ـ٠٢٢
 .ةیلانتقاال ةرفتلل

 بوجن ءاتتفاس یةضومف ،نادوسال بوجن ءااستفت نونقا رادإص دعن ،ةیروھمجال ةاسئرئنشُت )٢(
 . نادوسال


میوقالت یةضومف 


ذیفتن بقارلت میوتقلل ةلقمست یةضومف لواأل بئانال ةقفاوموب ،ةیروھمجال سیئر ئشنُی )١( ـ ٢٢١ 

.ةیلانتقاال ةرالفت ءاأثن لماشال مالسال ةیقافات 


مالسال ةیقااتف بجوبم ذةختمال تاتیبرللت ةیلاقتناال ةرتفال فصتمن في ًامیوتق یةضوفمال يرجُت )٢( 

.دةحوال قیقتح فدبھ لماشال 


تاسسؤمال نیلتحس ةیلاقنتاال ةرتفال ءانأث یةضوفمال مع لماشال مالسال ةقیافات افطر لمیع )٣( 

بوجن يناطولمًةبجاذ نادوسالةدوح لعتجامیلكةیقاتفاالكتلبجوبم ذتختُايالت تابتیرتوال 

.نادوسال 


ریصمال ریرتق ىعل ءاستفتاال 


بوجن يطناولم يلدو فارشـإب اءتفتاس ،ةلیاقتناال ةرتفال ةیانھ من رھأش ةست لقب ،ىریج )١( ـ ٢٢٢ 

بوجن ةموكوح ةیموقال ةموكحال مع نواعلتبا نادوسال بوجن ءااستفت یةضومف مھظتن نادوسال 

. نادوسال 


: اإم نادوسال بوجن ونطامو تویص )٢( 


اذوھ لماشال مالسال ةیقااتف ھتسأر يذال كمحال امظن ةمادتسبا تیوصتلبا نادوسال ةدوح دكیألت )أ( 

لاصفناال رایاخت )ب( أو ،روستدال 
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 ةعونمت ماكأح :رعش عباسال بابال

 روستدال اھذ اذنف

 هتاخنس ربتعوت ،٠٠٥٢ مالع يلاقتناال نادوسال ةیروھجم روتدس ،روتسدال اھذ ىمسُی )١( ـ ٢٢٣
 رةاشاإل ًاضأی دتفی ركذملل ھفی ةراشإلوا .ةجیُحال في نیتیواستوم نیتیمرس ةیزیلنجإلوا ةیبرعال
 .ثنؤملل

 ریرحلتةبیعشالةكرحللينطوالریرتحالسلجوم ينطوالسلجمال من روتسدالاھذ ةزاإجدعن )٢(
 نیروكذمال نسیلجمال من ٌكل لقب من ھتزاإج ةادھبش ًاعوفمش ةیروھمجال یسئلر عفیر نادوسال

 .ھعلی ةیرومھجال یسئرعیقتو خیرتا من يرویس

 روستدال لیدتع

 من سلمج للك اءضاألع عیجم عابأر ةثالث ةقفاوبم إال روتسدال اھذ لیدتع زویج ال )١( ـ ٢٢٤
 ةرفت لقب لیدعتال عورمش مدقُی أن طرشوب ،امھمن للك لصفمن عاماجت في ةیعیرشتال ةئیھال يسلمج
 . تالوادمال من لقاأل ىعل نیرشھ

 .اھیفطر ةقفامو عدب إال لماشال مالسال ةیقافات صونص ىعل رثتؤ يالت تیالدعتال حرطتال )٢(

 لماشال مالسال ةیقااتف نمیضت

 تدور ماكأح أي نإف كذل عوم ،روتسدال اھذ في اھكل تنُمض قد لماشال مالسال ةیقافات ربتعُتـ ٥٢٢
 .ھمنًءجز رتبتعروستدالاھذ فيةحاصر منضتلملماشالمالسالةیقااتف في

 ةعوتنوم ةیلاقتان ماكأح

 . ٩٨٩١ ماعلل نادوسال ةیروھجم روستود لماشال مالسال ةیقااتف من روتسلدا اھذ دمستُأ )١( ـ٦٢٢

 اھذ بجوبمھتابجوا سراموی ،اءضقال یسئرماأممقساليلاحالةیروھمجال یسئريدیؤ )٢(
 ماأم مسقال ،ةیروھمجال یسئربئاون ،نادوسال بوجن مةوحك یسئور لواأل بئانال يدؤوی ،روستدال
 .روتسدال اھذ بجوبم امھتابجوا ناسراموی اءضقال سیئور ةیروھمجال یسئر

 یسئرزییج،روتسدالاھذ هحدد يذالھجوالىعل يذیفنتالزاھجالنیوتكةادإعمتتامثری )٣(
 دبع،نادوسالبوجن ةموحك یسئرمویقاكم،رییتسةرداإكةلیاحالةراداإلرارماست ،ةیرومھجال
 ةزاإجمتتامثری ھتایالوو نادوسالبوجن فيریتسی ةراإددجاإلی مةزالال ریبادتال اذختبا،رواتشال
 . نادوسال بونلج يلاقنتاال روستدال
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 ویلیو من عساتال في ةلیاقتناال ةرتفال أدتب ،لماشال مالسال ةیقافات ضراغوأ روتسدال اھذ ضراغأل )٤(
 نیرفطاللقب منروتسدالاھذةزاإجلقب ئتشنُأةزھأج أو،ذتختُاتاءارإج أيربتعوت،٠٥٠٢
 .روتسدالاھذ بجوبم ئتأنش أو ذتختُااھأن لواكم ،الھًاقفوو لماشالمالسال ةیقااتف ىعل نیقعومال

 ءاأد مةاعال دمةخال فينلیماعلوا اةضقالعیجم لصاووی ًةذفناةیراسالنیناوقال كل رمتتس )٥(
 . روتسدالاھذقوف خرآءارإجذختُیلممامفھئاظو

 یسئور ھبیئاون ةیروھمجال یسئرتآفاكوم تازاتیموا تاصصخوم تابتمر نوناقال ددیح )٦(
 بصانمال ليغشا عیموج ةیموقال ةیعیرشتال ةئیھال اءضعوأ يیسئور نادوسال بوجن ةموحك
 .يئالوال ىوستموال نادوسال بوجن ىوتسوم يموقال ىوتسمال ىعل ةیروستدال

 بابألس اولفص أو دعاتقلل اولیأح من تالمظت في رظنلل ةتقمؤ ةنلج ةیروھمجال ةاسئرئتنش )٧(
 .ةیروھمجال ةاسئلر اھتایصتو مدقوت ةیساسی

 روتسدلل تایالوال رتیاسود نادوسال بولجن يلانتقاال روتسدال ةابقطم ةیموقال لدعال ةراوز نلتع )٨(
 .روتسدال كذل اھملتس خیرتا من نیعوبأس لخال كلوذ ،يلاقتناال يموقال

 ، ٢٢٤ ةدامللًاقوف عةجامر أولیدتع ألي ًعاضخا نوكوی ،ةیلاقتناالةرفتالروستدالاھذ كمیح )٩(
 .مئدا روتدس دامتاع نحی يإل ًایرسا لظوی

 داووملوصوفباوأبنإفلاصفناالحلالصریصمالریرتقلحوءاتفستاالةیجنتتءجااإذ )٠١(
 ھتامازتلوا قھوقوح ھلیثموت نادوسال بوجن تاسسمؤ ىعل صتن يتال روتسدال اھذ لوادوج تارقوف
 ةاغمل ربتعُت
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 لوادجال
 ) أ ( لودجال

 ةیموقال تاصاصتخاال

 :يیل اكم مكحلل يموقال ىوتسملل ةیرصحال ةیذینفتلوا ةیعیرتشال تاصاصختاال نوتك

 .ةطنیوال دودحال ةیاموح يطنوال نمألوا يطنوال عافدال-١

 .يلودال لیثموالت ةیجارخال ونئشال-٢

 .سلتجنوا ةیسنجال-٣

 .تارشیأتلوا رفسال تازاجو-٤

 .بناجألوا ةرجھال-٥

 .فصرالرسعىعلةباقرلواةلعمالكوسةلعمال-٦

 .ىرخاأل ةیموقال مكاحموال ةیروستدال مةكحمال-٧

 ةیمیلقإلوا یةئانثال یةئاالجن ونئشال قینسوت یةئانجال تاتحقیقال ةراإد اھفی ابم ( ةیموقال ةطرشال-٨
 ). ةیموقالةمصاعال فيةطرشالبیرتدرییامع اھفیابم،مظنوال رییاعموال ةلیودوال

 ةموكحال في نیخرآلا نفیظوموال ةیندمال ةدمخال فيظولم تاوالعلوا روجاأل ریفووت دیدتح-٩
 .ةیموقال

 ؛ةیدیربال تادمخال-٠١

 ؛يندمال نایرطال-١١

 ؛ريبحالنشحال-١٢

 ؛تارانمال-١٣

 ؛نحشلوا ةالحمال-١٤

 .ةیموقال ةیعبیطال دراوموال ةیموقال يضااألر-٥١

 .ةیقروال تالمعال رادصوإ ةیموقال كونبال سسیأوت يزكرمال كنبال-٦١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com


    
 

       
 

   
 

      
 

             
 

     
 

          
 

       
 

        
 

        
 

      
 

    
 

              
    

 
    

 
      

 
     

 
               

               
 

        
 

      
 

     

 ؛ةینذاأل تادوالسن تالایبمكال-٧١

 . تیقوتوال میوقتلوا رییاعملوا سییاقموال نیزاومال-٨١

 ؛يجوال داصراأل-٩١

 ؛ اھتنایوص ةیموقال نوسجال ءاإنش-٠٢

 ؛روتسدال اھذ في اھعلی صوصنمال أو مالسال ةیقااتف في ةمنضتمال ةیموقال تاسسؤمال-٢١

 ؛رادصلوا جانتاإل موسور كرامجال-٢٢

 ف؛لؤمال قوقوح تاءارالب اھفی ابم ، ةیركفال ةیكلمال قوحق-٢٣

 ؛ينطوال دنشیوال ينطوال راعشوال يطنوال ملعال-٢٤

 ؛نادوسال ةیروجمھ عن ةبانی ةلیودال تادھاعمال مارإب-٥٢

 ؛ماعال ناتمئاال ساأس ىعل ضارتقالوا ةیموقال نویدال-٦٢

 ؛ةیموقال تیائاصحإلوا تاحوسملوا يموقال دادعتال-٧٢

 یةئامال تارمموال تاارطموال رقطال

 ؛ةیموقال ئرواطال تالحا-٨٢

 كذل في ابم ،تایالوال نبی امفی لنقوال يلودال لقنال-٩٢
 ؛ةیدیدحال ككسلوا ةیرحبال ئانوموال

 ؛ةیموقال ةماعال قفارمال-٠٣

 ؛ينطوال ثارالت عقاووم ةینطوال فحاتمال-٣١

 ؛ةینطوال ةیادصتقاال ةساوالسی طیخطتال-٣٢

 درامو ةراإد عن ةئشناال تاعازنلوا دودحلل ةرباعال هایموال لینال هامی ةرادوإ لیالن هامی ةئھی-٣٣
 ؛ةیبووالجن ةیلامشال تایالوال نبی بتنش تاعانز ةأی أو ، ةلیامشال تایالوال نبی امفی ةكرتشمال هایمال

 ؛ةیكلالسوال ةیكلسال تالاصتاال مظون تاعبوطملوا ينطوال مالعاإل-٣٤

 ؛ةیموقال تاداریاإل لیصحوت ةیموقال ةبریضال-٥٣
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 ؛ةیموقال ةینازیمال-٦٣

 ؛تاابختنلال ةیموقال یةضوفمال ةطسابو اھتبقاروم ةیموقال تاابخنتاال مظتن يالت نیناوقال-٧٣

 .ةیموقال ةصیخشال ةاقطبال رادإص-٨٣

 ) ب ( لودجال
 نادوسال بوجن مةوحك تاصاصاخت

 :يیل اكم نادوسال بوجن ةموكلح ةیرصحال ةیذینفتلوا ةیعیرتشال تاصاصختاال نوتك

 ؛نادوسالبوجن ةموحك روتدسلدیعوت ادمتاع-١

 ؛ةیربال اةلحیوا نوسجوال ةطرشال-٢

 ؛ةلیاقتناال ةرتفال لخال ةحلسمال تاوقلوا نماأل تامخد-٣

 ةموحك تایومست ةفكا ىعل تادمخال میدقلت نادوسال بوجن مةوحك لكایبھ قلعتمال عیرشتال-٤
 ؛نادوسال بوجن

 ؛ةیموقال يلكال داصتقاال ةساسی منض اھدوح نادوسال بوجن ةموحك نماضب طفق لاوأم ضارتاق-٥

 ؛نینطاومال ةیھافور میلعتوال ةحصال كذل في ابم ، نادوسال بوجن تادمخل طیخطتال-٦

 ؛مھاتبرو عفود مھتایصالح دیدتح مع ،نادوسال بوجن ةموحك فيظمو نییتع-٧

 ؛ نادوسال بوجن ةموكلح ةیلامال تاداریاإل ةیمتن-٨

 ثادحتسوا نادوسال بولجن سییاقمال من ىنداأل دحال عضوو نادوسال بوجن تامخد نبی یقنستال-٩
 )د( أو )ج( نلیودجال فياھإلی رامش ةمخد أو لةأمس یةأبقلعیتامفینادوسالبولجن ةدحمو رییامع
 ةحصلوا ملیعتال ،كذل في ابم )ج( لودجال من )١( دنبال ءانتثسبا ،)ھـ( لودجال مع نیءورمق
 ةماعال یةئالوالتادمخلوا نوسجلوا ) ةیموقال مظلنوا رییاعملبا ساسمال ندو ( ةطرشوال ةیھارفوال
 حالإص روود يضارألوا یةئاضقال تاسسؤملوا یةئاوالجن ةیندمال نیانوقلبا ةقلعتمال اتطلسوال
 ةئیوالب ةحایسلوا ةیالوال اقطن في فرحوال ةیراجتال تالماعموال ةصیخشال لاوحاأل ننیاووق بابشال
 ةیراجتال مظنوال قئارحال ةحفاكوم ةبیطال ئرواطال تامدوخ ثراوكال تالحا في لخدتوال ةعازروال
 ضارأم ةحفاكوم ةریطیبال تادمخوال يلحمال مكحلوا تایافنلوا هایمال ةراإد تامدوخ ءابركھال ریفووت
 ؛هالأع لوادجال في اھإلی ریأش تاوعضمو أي أو ،نیكلھستمال ةیاموح ناویحال
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 ةقفامو اةعامر مع اھعن ةبانی اھسترامم ةیموقال مةوكحال أو ةیوال أي اھمن لبطتةطسل أي-٠١
 بوجن في اھسترامم نادوسال بوجن ةموحك لبطت اتطسل أي ىلوتت أو نادوسال بوجن ةموحك
 ى؛رخاأل تایوتسمال اھعلی قفاووت ءاداأل نحس يعاولد نادوسال

 راإط في نادوسال بوجن ىعل رثتؤ اایضقنأبش نادولسابوجن في ءاتفتساال ءارإج-١١
 ؛نادوسال بوجن مةوحك تاصاصاخت

 ؛نادوسال بوجن في لوخدلوا بئراضال لیصتح-١٢

 ؛نادوسال بوجن ةنیازمی دادإع-١٣

 ؛نادوسال بوجن ةموكلح ةماعال قفارمال-١٤

 ؛نادوسال بوجن ةموحك راعوش معل-٥١

 ؛نادوسال بنوج ةیمنوت رامإع ةداإع-٦١

 ةیكلسال تالاصتاال قفاروم مالعاإل ئطاسوو تاعبوطملوا نادوسال بوجن مةوحك مالإع-٧١
 ؛ةیكلالسوال

 نیلاعمال التئعا ةیاعور لمارألوا ىماتوالی نیقاعمال نیبراحمال ىماقد ةناعوإ لھیأت ةداإع-٨١
 ؛برحال في واطسق نیذال برحال الطأب

 لبطوتت اھدرفبم ةیوال اھجلاتع أن نكیم ال )د( لودجال في ھیإل ارمش دببن ةلصمت یةضق أي-٩١
 :يیل ما-رحصندو- كذل لمشوی ،نادوسال بوجن مةوحك بنجا من انھأبش ًخالتد أو ًاعیرتش

 ؛لمعال طوروش لاماألع صخور ةیراتجال تاكرشلبا ةقلعتمال ونئشال )١(

 ؛ةیباغال ةیعبیطال دراومال )٢(

 ؛يفیرال طیخطتلوا ندمال طیخطت )٣(

 ؛نادوسال بوجن في تایالوال نبی كةرتشمال هایمال ةراإد عن ةمجاالن تاعازالن )٤(

 ؛قئارحال ةحفاومك فاعساإل تامخد )٥(

 ؛نادوسال بوجن ةموكلح عةباتال بابشال حالإص تاسسمؤ )٦(

 ؛نادوسال بوجن في ةیراالن ةحلساأل صرخ )٧(
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 ؛نادوسال بوجن مةوكلح ةضایروال ھیفرالت قفامر )٨(

 ماستاق قافات في ةددحمال يادصتقاال طیخطلتوا دئاوعلوا بئراضلبا ةقلعتمال ونئشال عیجم-٠٢
 ؛ةورثال

 ؛نادوسال بوجن مةوحك صاصاخت منضتیائاصحاإل دادعوإ ناكسال ءاصإح تالیعم-٢١

 قئاثوال من اھیرغوةدایقال صرخ بنجا يإل ،نادوسال بوجن لخدا ةیوھال تااقطبرادإص-٢٢
 مةئالمال

 ) ج ( لودجال
 تایالوال تاصاصاخت

 ونحال ىعل ،نادوسال تایوال من ةیوال للك ةیرصحال ةیعیرشتوال ةیذیفالتن تاصاصختاال نوتك
 :يلاتال

 ؛ًاسبامن نكا امثحی نادوسال بوجن روتسود يموقال روتسدال مع ھقفاتو طربش ،ةیالوال رودست-١

 ؛یةئالوال نوسجلوا یةالوال ةطشر-٢

 ؛يلحمال مكحال-٣

 ؛یةئالوال مالاإلع ةزھجوأ یةئالوال تاروشنملوا ةیالوال مالإع-٤

 ؛یةئالوال تاشاعمال اھفی ابم ،ةیعامجتاال ةیاعرال-٥

 ؛ةیالوال يوتمس ىعل ةیندمال ةدمخال-٦

 كماحمال یمظنوت ةناصی كذل في ابم تایالوال يوتمس ىعل لدعال ةماقوإ ،یةئالوال یةئاضقال ةطلسال-٧
 ؛یةئانجوال ةیندمال تاءارجإلوا ةیموقال رییاعملوا ئدابمال ةاعامر مع ،یةئالوال

 ؛ةیعبیطال اھدراووم ةیالوال يضاأر-٨

 ؛ةیالوال لخدا ةیفاثقال ونئشال-٩

 ؛ةینیدال لئاسمال یمظتن-٠١

 ادصتقاال راإط في ضحمال ةیالوال نماضساأس ىعل جارخوال لخادال من لاوماأل ضارتاق-١١
 ؛يموقال يلكال
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 ؛مھتاتبمر عفود مھتایصالح دیدوتح ةیالوال يلمعا فیظووت نییتع-١٢

 ؛اھاللغتسوا اھرایجوإ ةیالولل ةعباتال يضاراأل ةراإد-١٣

 ؛اھترادوإ اھنتایوص بابشال حالإص تاسسمؤ ءاإنش-١٤

 ى؛رخاأل ةیحصال تاسسؤملوا تاستشفیمال كذل في ابم ةیحصال ةیاعرال ریفووت یمظنوت ءاإنش-٥١

 لعمال طوروش ةیراجالت لامعاأل ةسرامبم صخیرتلوا ةیراجتال تاكرشلبا ةاصخال مظنال عضو-٦١
 ؛ةیالوال لخدا لةطعال ماوأی لمعال تاعاوس

 ؛ةیلحمال عیراشملوا لاماألع-٧١

 ؛باستنالوا يتبنلوا تیافولوا دیالوموال ثاریموال القطلوا اجوزال لتسجی-٨١

 ؛یةئالوال ننیاوقال ذافإن-٩١

 ىعل یةئاجن تابوعق ضفر ءانثتسبا تابوقعال نونقا ةطسل بجوبم نتس يتال تاعیرشتال-٠٢
 ؛ةیموقال تاصاصتخاال من ھي يتال ةیموقال نیناوقلبا لخالاإل

 ؛اھرتادوإ اھعلی ةظفاحملوا ةبیاغال دراوملوا ةیعبیطال دراومال ةیمتن-٢١

 ؛ابھ اصخال میلعالت ةرادوإ ةیوناوالث یةئادبتاال سرادمال-٢٢

 ؛ ةیالوال لخدا ةعارزلبا ةقلعتمال نیناوقال-٢٣

 ؛يندمال نایرطال مظن منضةیموقلوا ةلیودال تاارطمال طبامھ الفخبترائاطال طبامھ-٢٤

 ؛ةیالوال لخدا ماعال لقنوال رقطال-٥٢

 ؛ةرساأل یمظوتن ةیناكسال ةساالسی-٦٢

 ؛يئالبی ثولتال طبض-٧٢

 ؛یةئالوال تاحوسملوا ءاصحاإل-٨٢

 ؛ةیالوال لخدا تاءاتفتساال ءارإج-٩٢

 ؛تابھلوا ةییرخال لاماألع-٠٣
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 ؛رجاحملبا ةاصخال مظنال-٣١

 ف؛یرلوا ندمال طیخطت-٣٢

 ىرخاأل یةخیراالت عقاومال من اھیرغو ، فحاتملوا تاتبكمال ؛ یةئالوال ةثیاروالت ةیفاقثال عقاومال-٣٣
 ؛ةیالولل

 ؛يفرعال نوناقلوا دیلاقتال-٣٤

 ؛ ةیالولبا ةیلامال ونئشال-٥٣

 ؛ يئالوال دیعصال ىعل دودسال ةماقوإ يرال-٦٣

 ؛ةیالوال ةینازمی-٧٣

 ؛يئالوال دیعصال ىعل ةیراكذالت بصلنوا ةمیدقال رثاآلوا تالسجال-٨٣

 ؛ةیالوال لدخ معلد ةیالوال لخدا ةرشامب یرغوةراشمب بئراضضفر-٩٣

 ؛ةماعال یةئالوال قفارمال-٠٤

 ؛تابكرمال صرخ-٤١

 ؛قئارحال ةحفاومك فاعساإل تامخد-٤٢

 ؛ةیالوال لخدا ةضایروال ھیفرتال-٤٣

 ؛ةیرانال ةحلساأل لحم صرخ-٤٤

 ،ةیالوال راعوش معل-٥٤

 ) د ( لودجال
 ةكرتشمال تاصاصتخاال

 ةیعیرشتال تاصاصتخاال یةئالوال تاموكحلوا نادوسال بوجن ةموكوح ةیموقال ةموكحلل نوتك
 :هانأدةروكمذ لةأمس أينأبشةیذینفتوال

 ؛نادوسال بوجن في ةیعامتجالوا ةیداصتقاال ةیمنتال-١
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 ؛اھتایمظوتن اھیرغو ةینوناقال نمھال-٢

 ؛يملعال ثحلبوا ةینھمال دھاعملوا تایلكال في میلعتال-٣

 ؛ةیحصال ةسایسال-٤

 ؛ناكسإلوا طیخطتوال ةریضحال ةیمنتال-٥

 ؛ةیعانصال ةیمنلتوا ةعانصوال ةراجتال-٦

 ؛ةماعال تادمخال میدتق-٧

 ؛نمیأتلوا ةیفرصمال لامعاأل-٨

 ؛راسإلعوا سالفاإل-٩

 ؛عینصللت صخیرتال-٠١

 ؛يندمال نایرطال مظون رییالمع ًقاوف نادوسال بوجن ةموحك مع طفق ،تاارطمال-١١

 ؛يرھالن لقنال-١٢

 ؛ةئبواأل ةحفاومك ةاثغإلوا اھترادوإ ثراوكال ةھجاولم دادعتساال-١٣

 ؛رورمال كةربح ةاصخال مظنال-١٤

 ؛تایانفلوا هایمال ةرادوإ ءابرھكال دلیتو-٥١

 ؛ةیكلالسوال ةیكلسال تالاتصالوا ةیعاذاإل اتئیھوال مالعاإل ئطاسوو تاعبوطملوا مالعاإل-٦١

 ؛اھیعل ةظفاحملوا ةئیبال ةیاموح ةراإد-٧١

 ؛راماإلع ةادعوإ لھیأتال ةداعوإ نطولل ةداعإلوا نیطوالت ةادعوإ ةاثغاإل-٨١

 ةضایروال فةاثقال تالامج في امھامتوإ انھأبش ضوافتوال ةیملیقإلوا ةیلودال تایقافتاال رادتاب-٩١
 یرغ تماظنموال ةینبجاأل تاموكحال مع ةیالفن ةدعاسموال حنملوا ضورقوال رامثتسالوا ةراجتوال
 بوجنةموحكحئاوبللالخاإلمعدةاعامرعوم،ةیموقالمظلنبالالإخندوكلوذ،ةیجنباألةیموكحال
 ؛بوجنال تایوال ةلحا في نادوسال
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 ؛ةیادصتقالوا ةیلامال تاساوالسی طیخطتال-٠٢


؛ةأرمال ردو زیزتع-٢١ 


؛نسینجلبا ةقلعتمال ةساالسی-٢٢ 


؛ةیناوالحی ضارمألوا ةشیامال ضارأم ةحفاكوم ةریطیالب تادمخوال يعارمال-٢٣ 


ك؛لھستمال ةیاموح ةمسال-٢٤ 


؛)ھـ( لودجلل اقوف ةیقتبمال اتطلسال-٥٢ 


؛ةلفوطوال ةموماأل ةیاعور ةیاحم-٦٢ 


؛تایالوال نبی كةرتشمال هایمال ادعما ، یةئامال دراومال-٧٢ 


امظنلبا ةقلعمت تاوعضمو يأب ةیانعال )ج( و )ب( و )أ( لوادجال ھیعل تنص امم مغرلبا-٨٢ 

؛يداصتقاال طیخطتوال دئاوعلوا يبریضال 


؛ةیموقال نانیوقال قبیطت أو ذاإنف عن ةولئسمال یةئالوال مكاحملوا نادوسال بوجن مكامح-٩٢ 


ةموكلح لّخو يوالت يادصتقاال طیخطتلوا دئاوعال لیصحوت بئراضال ضربف ةقلعتمال لئاسمال-٠٣ 

؛نھأبش كرتمش صاصتاخ نادوسال بوجن 


.ةیانویحلوا ةیرشالب ریقاقعال دةجو طبض-٣١ 


.ابھ ةقلعتمال قوقحال ةسراموم يضاراأل لالغتسوا ةزاحی یمظتن-٣٢ 

 ) ھـ ( لودجال
 ةیقبتمال تاصاصتخاال

 ةیمقو لةأسبمقلعیترماألنكا اإذ )لاثمال لیسب ىعل( اھتعطبی بسبح ةتبقیمال تاصاصتخاال رشاتب
 سرامُیذئدنفع ،ةدرمنف ةیوال لقب من اھیمظتن نكیم ال لةأمس أو يموقال دیعصال ىعل ةجلامع لبطتت
 مكحال ھسرایم ما ةدعا مرأبقلعیت صاصختاال نكا اذوإ .ةیموقال مةوكحالبنجا من صاصختاالاھذ
 ةبسنلبا ،نادوسال بوجن مظن مھكتح رماأل نكا اذوإ ،ھسترامم ةیالوال ىلفع ي،لمحال أو يئالوال
 .نادوسال بوجن مةوحك صاصتخاال رشابفت ،نادوسال بوجن تایاللو
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 ) و ( لودجال

 ةكرتشمال تاصاصتلالخ ةبنسلبا تاعازنال ةیوتس

 نأبش يموقال نوناقال أو يئالوال نوناقلوا نادوسال بوجن نونقا ماكأح نبی ضراتع كاھن نكا اإذ
 عوضمو لةأسمال جلایع يذال كذل ھو دویس يذال نوناقال نإف،)د( لودجال في اھیإل رشیُألئامس
:يیل ما ةاعامر مع ،لافع ونح ىعل نوناقال

 ؛تایالوال أونادوسالبوجن ةیتذاىعل نمیأتال مع مةاألةادیبسفارتعاإلةیمأھ )١(

 ؛ةبیوجن أوةیمقوفارعوأ رییامع يإلةجاحاليمد دیدتح )٢(

 ؛ةیعباالت أدمب )٣(

 عیمجلل ةیساساأل تایرحلوا نانساإل قوحق ةیاموح بعشال ةیھارف زیزتع يإل ةجاحال )٤(

ةادـــــــــــــشھ

 ھتسجل في م٠٠٥٢ ةنلس يلاقتناال نادوسال ةیروھجم روتدس زاأج قد ينطوال سلجمال نأب دھأش اذبھ
 من سداسال قـــــــــفاومال ھـ٦٤٢١ىلواأل يداجم ٠٣خیرابت عساتال ادقعناال ردو من )٢٤( رقم
 . م٠٠٥٢ ویلیو

 راھطال میھارإب دمأح

 ينطوال سلجمال یسئر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

http://www.pdffactory.com

	الباب األول: الدولة والدستور والمبادئ الموجھة
	الفصل األول: الدولة والدستور
	طبیعة الدولة
	السیادة
	حاكمیة الدستور القومي االنتقالي
	المبادئ األساسیة للدستور
	مصادر التشریع
	الحقوق الدینیة
	المواطنة والجنسیة
	اللغة
	الشعارات الوطنیة

	الفصل الثاني المبادئ الھادیة والموجھات
	االقتصاد الوطني
	جالبیئة والموارد الطبیعیة
	العدالة االجتماعیة
	التعلیم والعلوم والفنون والثقافة
	النشء والشباب والریاضة
	األسرة والزواج والمرأة
	القیم والطھارة العامة
	السیاسة الخارجیة
	الدفاع عن الوطن
	الصحة العامة
	المفروضات المالیة
	المصالحة الوطنیة
	استثناء

	الفصل الثالث واجبات المواطن
	الفصل الرابعنظام الحكم الالمركزي
	مستویات الحكم
	تخویل السلطات
	الروابط بین مستویات الحكم


	الباب الثاني: وثیقة الحقوق
	ماھیة وثیقة الحقوق
	الحیاة والكرامة اإلنسانیة
	الحریة الشخصیة
	الحُرمة من الرق والسخرة
	المساواة أمام القانون
	حقوق المرأة والطفل
	الحُرمة من التعذیب
	المحاكمة العادلة
	الحق في التقاضي
	تقیید عقوبة اإلعدام
	الخصوصیة
	حریة العقیدة والعبادة
	حریة التعبیر واإلعالم
	حریة التجمع والتنظیم
	حق االقتراع
	حریة التنقل واإلقامة
	حق التملك
	الحق في التعلیم
	حقوق األشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنین
	الرعایة الصحیة العامة
	المجموعات العرقیة والثقافیة
	حُرمة الحقوق والحریات

	الباب الثالث: السلطة التنفیذیة القومیة
	الفصل األول ألسلطة التنفیذیة القومیة واختصاصاتھا
	تكوین السلطة التنفیذیة القومیة
	اختصاصات السلطة التنفیذیة القومیة

	الفصل الثاني رئاسة الجمھوریة
	تكوین رئاسة الجمھوریة
	رئیس الجمھوریة
	أھلیةرئیس الجمھوریة
	ترشیح وانتخاب رئیس الجمھوریة
	تأجیل انتخاباترئیس الجمھوریة
	قسمرئیس الجمھوریة
	اختصاصات رئیس الجمھوریة
	خلو منصب رئیس الجمھوریة
	حصانةرئیس الجمھوریة والنائب األول وتنحیتھما
	الطعن في أعمال رئیس الجمھوریة أو أعمال رئاسة الجمھوریة
	نائبا رئیس الجمھوریة ومساعدوه ومستشاروه
	مھام نائبي رئیس الجمھوریة
	خلو منصب النائب األول

	الفصل الثالث أحكام انتقالیة لرئاسة الجمھوریة
	رئیس الجمھوریة الحالي والنائب األول
	خلو منصبرئیس الجمھوریة قبل االنتخابات
	خلو منصبرئیس الجمھوریة بعد االنتخابات
	خلو منصب النائب األول قبل االنتخابات

	الفصل الرابع مجلس الوزراء القومي
	تكوین مجلس الوزراء القومي وصالحیاتھ
	قسم الوزیر القومي
	مھام مجلس الوزراء القومي
	اختصاصات الوزیر القومي
	المسئولیة التضامنیة والفردیة للوزراء القومیین
	اإلقرار بالذمة المالیة وحظر األعمال الخاصة
	خلو منصب الوزیر القومي
	سریة مداوالت مجلس الوزراء القومي
	الطعن في األعمال الوزاریة

	الفصل الخامس حكومة الوحدة الوطنیة
	أھداف حكومة الوحدة الوطنیة
	تخصیصمقاعد حكومة الوحدة الوطنیة
	اقتسام الحقائب الوزاریة القومیة
	واجبات حكومة الوحدة الوطنیة


	الباب الرابع: الھیئة التشریعیة القومیة
	الفصل األول تكوین الھیئة التشریعیة القومیة وطریقة عملھا
	تكوین الھیئة التشریعیة القومیة
	تكوین المجلس الوطني
	تكوین مجلس الوالیات
	األھلیة لعضویة الھیئة التشریعیة القومیة
	سقوط العضویة في الھیئة التشریعیة القومیة
	مقر الھیئة التشریعیة القومیة
	قسم عضو الھیئة التشریعیة القومیة
	أجل الھیئة التشریعیة القومیة
	مھام الھیئة التشریعیة القومیة
	حصانة أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة
	جلسات الھیئة التشریعیة القومیة
	قیادات الھیئة التشریعیة القومیة
	لجان الھیئة التشریعیة القومیة
	لوائح الھیئة التشریعیة القومیة
	النصاب
	علنیة جلسات الھیئة التشریعیة القومیة
	القرارات التشریعیة
	امتیاز أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة
	مخاطبةرئیس الجمھوریة
	مخاطبة نواب رئیس الجمھوریة و بیانات الوزراء القومیین والوالة
	توجیھ األسئلة بوساطة أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة
	طلبات اإلحاطة
	االستدعاء العام
	تقدیم مشروعات القوانین
	إجراءات عرضونظر مشروعات القوانین
	مصادقة رئیس الجمھوریة على القوانین
	المراسیم المؤقتة
	مشروع قانون تخصیصالموارد واإلیرادات
	مشروع قانون الموازنة القومیة
	مشروعات القوانین المالیة الخاصة المقدمة من األعضاء
	التدابیر المالیة المؤقتة واإلضافیة
	الحسابات الختامیة
	تفویضسلطة التشریع الفرعي
	حُجیة أعمال الھیئة التشریعیة القومیة

	الفصل الثاني أحكام انتقالیة للھیئة التشریعیة القومیة وأجلھا
	تكوین الھیئة التشریعیة القومیة قبل االنتخابات
	أحكام انتقالیة حول أجل الھیئة التشریعیة القومیة


	الباب الخامس: أجھزة القضاء القومي
	الفصل لألول المحكمة الدستوریة
	إنشاء المحكمة الدستوریة
	تعیین رئیس المحكمة الدستوریة وخلو منصبھ
	قضاة المحكمة الدستوریة
	اختصاصات المحكمة الدستوریة

	الفصل الثاني السلطة القضائیة القومیة
	والیة القضاء القومي
	ھیكل السلطة القضائیة القومیة
	المحكمة القومیة العُلیا
	محاكم االستئنافالقومیة
	المحاكم القومیة األخرى
	استقالل القضاة
	المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة
	تعیین القضاة وشروط خدمتھم
	محاسبة القضاة
	تعیین قضاة جنوب السودان


	الباب السادس: النیابة العامة والمحاماة
	النیابة العامة
	المحاماة

	الباب السابع: الخدمة المدنیة القومیة
	الخدمة المدنیة القومیة
	موجھات لالستیعاب في الخدمة المدنیة القومیة
	المفوضیة القومیة للخدمة المدنیة
	المھام االنتقالیة للمفوضیة القومیة للخدمة المدنیة
	دیوان العدالة القومي للعاملین

	الباب الثامن: المؤسسات والمفوضیات المستقلة
	المفوضیة القومیة للمراجعة الدستوریة
	المفوضیة القومیة لالنتخابات
	مفوضیة حقوق اإلنسان
	دیوان المظالم العامة

	الباب التاسع: القوات المسلحة، أجھزة تنفیذ القانون ، واألمن الوطني
	الفصل األول القوات المسلحة القومیة
	وضع القوات المسلحة
	الوحدات المشتركة / المدمجة
	القیادةوالسیطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة والتنسیق بین القوات المسلحة
	الوقف الدائمإلطالق النار

	الفصل الثاني أجھزة تنفیذ القانون
	الشرطة
	خدمات السجون والحیاة البریة

	الفصل الثالث األمن الوطني
	مجلس األمن الوطني
	جھاز األمن الوطني


	الباب العاشر: العاصمة القومیة
	العاصمة القومیة
	إدارة العاصمة القومیة
	احترام حقوق اإلنسان في العاصمة القومیة
	أجھزة تنفیذ القانون في العاصمة القومیة
	تصریف العدالة في العاصمة القومیة
	المفوضیة الخاصة لحقوق غیر المسلمین
	آلیات الضمانات

	الباب الحادي عشر: حكومة جنوب السودان
	الفصل األول:إنشاء حكومة جنوب السودان
	أجھزة حكومة جنوب السودان
	الدستور االنتقالي لجنوب السودان
	اختصاصات حكومة جنوب السودان
	المسئولیات األساسیة لحكومة جنوب السودان

	الفصل الثاني الجھاز التنفیذي لجنوب السودان
	رئیس حكومة جنوب السودان
	نائبرئیس حكومة جنوب السودان
	مجلس وزراء جنوب السودان
	مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان
	االلتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان
	المؤسسات والمفوضیات المستقلة بجنوب السودان

	الفصل الثالث الجھاز التشریعي لجنوب السودان
	إنشاء المجلس التشریعي لجنوب السودان
	تخویل االختصاصات إلى حكومة جنوب السودان
	اختصاصات المجلس التشریعي لجنوب السودان

	الفصل الرابع الجھاز القضائي لجنوب السودان
	ھیكل السلطة القضائیة لجنوب السودان
	المحكمة العُلیا لجنوب السودان
	صالحیات المحكمة العلیا لجنوب السودان
	قضاة محاكم جنوب السودان

	الفصل الخامس أحكام انتقالیة لجنوب السودان

	الباب الثاني عشر: الوالیاتومنطقة أبیي
	والیات السودان
	أجھزة الوالیة
	الجھاز التنفیذي للوالیة
	المجلس التشریعي الوالئي
	األجھزة القضائیة الوالئیة
	والیتا جنوب كردفان والنیل األزرق
	منطقة أبیي
	أحكام انتقالیة للوالیات

	الباب الثالث عشر: المسائل المالیة واالقتصادیة
	الفصل األول مبادئ ھادیة للتوزیع العادل للثروة العامة
	الفصل الثاني موارد األراضي
	تنظیم األراضي
	المفوضیة القومیة لألراضي
	مفوضیة أراضي جنوب السودان
	أراضي جنوب السودان

	الفصل الثالث تطویر إدارة قطاع البترول
	إدارة قطاع البترول وتطویره
	المفوضیة القومیة للبترول
	اقتسام عائدات البترول

	الفصل الرابع الموارد المالیة
	موارد الدخل القومي
	موارد الدخل لجنوب السودان
	موارد الدخل للوالیات
	االعتمادات غیر البترولیة لجنوب السودان

	الفصل الخامس الموازنة السنویة والشئون المالیة
	الصندوق القومي للعائدات
	مفوضیة تخصیصومراقبة اإلیرادات المالیة
	الصندوق القوميإلعادة البناء والتنمیة
	صندوق جنوب السودانإلعادة البناء والتنمیة

	الفصل السادس النظام المصرفي
	النظام المصرفي المزدوج
	إعادة ھیكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي
	االستدانة الحكومیة

	الفصل السابع المعاییر المحاسبیة
	اإلجراءات والمعاییر المحاسبیة والمساءلة المالیة
	دیوان المراجعة القومي ودیوان المراجعة لجنوب السودان

	الفصل الثامن التجارة بین الوالیات
	الفصل التاسع أحكام انتقالیة للمالیة والمصارف
	العُملة الجدیدة
	عقود النفط الساریة
	التزامات وأصول الحكومة


	الباب الرابع عشر: حالة الطوارئ وإعالن الحرب
	إعالن حالة الطوارئ
	سلطات رئیس الجمھوریة في حالة الطوارئ
	فترة حالة الطوارئ
	إعالن الحرب

	الباب الخامس عشر: اإلحصاء واالنتخابات
	الفصل األول: اإلحصاء
	مجلس اإلحصاء السكاني
	اإلحصاء السكاني

	الفصل الثاني االنتخابات
	مواعید االنتخابات
	االستفتاء
	شرط التقدم لالنتخاب


	الباب السادس عشر: حق تقریر المصیر لجنوب السودان
	إقرار حق تقریر المصیر لمواطني جنوب السودان
	مفوضیة االستفتاء لجنوب السودان
	مفوضیة التقویم
	االستفتاء على تقریر المصیر

	الباب السابع عشر: أحكام متنوعة
	نفاذ ھذا الدستور
	تعدیل الدستور
	تضمین اتفاقیة السالم الشامل
	أحكام انتقالیة ومتنوعة

	الجداولالجدول ) أ
	الجدول (ب)
	الجدول ( ج)
	الجدول (د)
	الجدول (ه)
	الجدول ( و )
	شھادة

